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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa teve por objetivo analisar a relação entre as expectativas das professoras sobre o 
desempenho do aluno em produção de textos e as concepções e situações de ensino de produção 
textual dessas docentes. Foram objetivos específicos da pesquisa: identificar e analisar as 
expectativas das professoras subjacentes no seu discurso; identificar e analisar os tipos de 
intervenção das professoras nas atividades de produção textual; analisar as interações discursivas 
entre professoras e alunos. Partimos da perspectiva do sociointeracionismo da atividade de 
produção de textos escritos, que dá especial ênfase a interação social. Assim, apoiados nessa 
concepção e considerando a complexidade dos aspectos que envolvem o contexto escolar de 
produção de textos, assumimos as expectativas como um fenômeno que permeia as relações 
interpessoais, e que, portanto, também permeiam as interações estabelecidas em sala de aula. 
Participaram da pesquisa três professoras do 2° ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental e seus 
respectivos alunos da Rede Municipal de Ensino do Recife. Utilizamos, como procedimentos de 
coleta, a entrevista semi-estruturada, a observação e a videografia. Para o tratamento dos dados, 
utilizamos, como procedimentos de análise, a Análise de Conteúdo e a análise microgenética. Os 
resultados mostraram, dentre outras questões, dois tipos de expectativas elaboradas pelas 
professoras em relação ao desempenho de seus alunos no final do ano letivo em produção de 
textos: positivas e negativas. As expectativas positivas se apresentaram de duas formas, 
nomeadas de “expectativas positivas tipo A” e “expectativas positivas tipo B”. Em relação às 
expectativas negativas, uma das docentes, não apresentou expectativas negativas em relação a 
nenhum de seus alunos. As “expectativas positivas tipo A” foram aquelas que a professora 
acredita que o aluno vai terminar bem em produção de textos, sem dificuldades. Foram 
consideradas “expectativas positivas tipo B” quando a professora acredita que o aluno vai 
terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades. E, por fim, encontramos as 
“expectativas negativas”, quando a professora acredita que o aluno não vai terminar bem em 
produção de textos. Os resultados evidenciaram, ainda, uma forte correlação entre as expectativas 
elaboradas pelas professoras e as concepções e situações de ensino de produção de textos 
desenvolvidas por estas docentes. 
 
 
Palavras chaves: Expectativas, produção de texto, interação 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 
 
 
 
Cette recherche a eu pour objectif analiser la relation entre les attentes des enseignants sur l’a 
complissement d’élève dans la production des textes et les conceptions et situations 
d’enseignement de la production textual de ces enseignants. Les objectifs especifiques de la 
recherche ou été surtout: identifier et analiser les attentes sous-jacentes des enseignants dans son 
discours; identifier et analiser les types d’intervention des enseignants dans l’ativités de la 
production textuale; analiser les interactiones discursives chez les enseignants et les élèves. Nous 
avons parti de la perspective d’interactionnisme social de l’ativité de la production des textes 
ècrits, qui donne spécil emphase à l’interation sociale. Ainsi, s’appujé dans cette conception et 
considérand la complexite des aspects qui englobeut le contexte écolare de la production des 
textes, em assument les attentes comme un phènomene qui se rencontrent aux relations 
interpesonnelles, et qui, pourtant, aussi se rencontrent aux interactiones établiées a la salle de 
classe. Trois enseignants ont participées de la recherche du 2º l’année scolaire du 2º cicle du 
l’enseignement fondamentale et leurs respectives élèves des écoles municipales de la ville de 
Recife”. Nous avons utilisé comme procédures de collecte, l’entrevue semi-structurée, 
l’observation et la videographie. Pour le traitement des donnés, nous avons utilisé, comme 
procédures l’analise, l’Analise du Contenu et l’analise microgenétique. Les résultats ont montré, 
entre les autres questions, deux types d’attentes elaborées pour les enseignants sur 
l’accomplissement de leurs élèves au final de l’année scolaire en production de textes: positives 
et negatives. Les attentes positives se sont presentée sur deux formes, nomées “attentes positives 
type A” et “attentes positives type B”. Sur les attentes negatives, une d’enseignant, n’a apresentée 
pas les attentes negatives sur ancum de leurs élèves. Les “attentes positives type A” on été celles 
qui le enseignant croit qui l’élève ira finalizer bien dans la production de textes, sans les 
dificultés. On été considerées “attentes positives type B” lorsque le enseignant croit qui l’élève 
ira finalizer trop bien, malgré presentér quelques dificultés. E, enfin, nous trouvons les “attentes 
negatives”, quand le enseignant croit qué l’élève ne va pas finalizer bien a la production de 
textes. Les resultats ont évidenciées, encore, une forte correlation entre les attentes elaborées pour 
les enseignant et les conceptions et les situations d’enseignement de production de textes 
développés pour cettes enseignants.  
 
 
Mots clés: Attentes, production du texte, l’interaction 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 

 

Quadro 1: Perfil das professoras quanto à prática pedagógica, extraído de Leal (2004, p. 104) ...35 

Quadro 2: Exemplos de algumas intervenções, extraído de Matencio (2001, p. 131) ...................54 

Quadro 3: Desenho metodológico ..................................................................................................67 

Quadro 4: Perfil das professoras participantes da pesquisa............................................................69 

Quadro 5: Caracterização das turmas .............................................................................................69 

Quadro 6: Expectativas positivas Tipo A.......................................................................................81 

Quadro 7: Expectativas positivas Tipo B ......................................................................................89 

Quadro 8: Expectativas negativas ..................................................................................................95 

Quadro 9: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora A........................105 

Quadro 10:  Episódio extraído da aula da professora A ..............................................................106 

Quadro 11: Episódio extraído da aula da professora A ...............................................................107 

Quadro 12: Episódio extraído da aula da professora A .............................................................. 108 

Quadro 13: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora B ......................111 

Quadro 14:  Episódio extraído da aula da professora B ............................................................. 112 

Quadro 15: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora C ......................114 

Quadro 16:  Episódio extraído da aula da professora C ............................................................. 115 

Quadro 17: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo a aluna Rita ...................... 120 

Quadro 18: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André .................. 121 

Quadro 19: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André .................. 122 

Quadro 20: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André .................. 123 

Quadro 21: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Bete...................... 127 



 

 

Quadro 22: Dificuldades dos alunos em produção de textos, segundo suas professoras ........... 133 

Quadro 23: Mapa de Eventos  – Professora A ........................................................................... 137 

Quadro 24: Mapa de Eventos  – Professora B ........................................................................... 140 

Quadro 25: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Gilberto .............. 144 

Quadro 26: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Felipe ................. 145 

Quadro 27: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel ................ 146 

Quadro 28: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel ................ 147 

Quadro 29: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato ................ 148 

Quadro 30: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato ................ 149 

Quadro 31: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Gilberto .............. 151 

Quadro 32: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Felipe .................. 151 

Quadro 33: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel ................. 152 

Quadro 34: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato ................. 153 

Quadro 35: Mapa De Eventos – Professora C ...........................................................................  157 

Quadro 36: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo .................... 161 

Quadro 37: Episódio extraído da aula da professora C .............................................................. 162 

Quadro 38: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo ................... 165 

Quadro 39: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo ................... 166 

Figura 1: Estruturado Modelo de Processamento...........................................................................22 

Figura 2: As operações da produção textual, extraída de Dolz, Gagnon e Toulou (2009) ............28 

Tabela 1: Total de alunos de cada professora por tipo de expectativa ......................................... 80 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

RESUMO 

LISTA DE FIGURAS E QUADROS 

LISTA DE TABELAS 

 

INTRODUÇÃO..............................................................................................................................14 

OBJETIVOS...................................................................................................................................17 

Objetivo Geral.............................................................................................................................17 

Objetivos Específicos..................................................................................................................17 

CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO.................................................................................20 

Produção de Textos: abordagens teóricas ...................................................................................21 

O ensino e a aprendizagem de produção de textos .....................................................................29 

A interação em sala de aula ........................................................................................................40 

Expectativas de professores e contexto da sala de aula: algumas reflexões ...............................55 

CAPÍTULO 2 – PERCURSO METODOLÓGICO: OS CAMINHOS DA PESQUISA...............64 

 Procedimentos de coleta ........................................................................................................... 70 

 Procedimentos de análise ......................................................................................................... 72 

CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: TECENDO 

DIÁLOGOS....................................................................................................................................76 

O que dizem as professoras sobre seus alunos: conhecendo as expectativas das 

docentes...................................................................................................................................... 77 

A prática escolar de produção de textos .................................................................................. 105 

Expectativas e situações de ensino: o que nos revela a dinâmica da sala de aula ................... 118 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................169 

REFERÊNCIAS ...........................................................................................................................175 



 

 

14 

INTRODUÇÃO 
 

 A educação vem sendo tema de inúmeros debates, estudos e pesquisas. Não obstante o 

grande avanço nos conhecimentos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, ainda nos 

deparamos com um grande contingente de alunos com sérias dificuldades de aprendizagem, 

principalmente na área de língua portuguesa, o que podemos constatar através dos fracos 

desempenhos apresentados pelos alunos em alguns sistemas de avaliação realizados, como o 

ANRESC e o PISA1. 

 Essa situação tem estimulado estudos e pesquisas dedicados à compreensão sobre o que é 

a leitura e a escrita, sobre o significado que podem ter para o sujeito que aprende, sobre as 

situações de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Com essas pesquisas vêm se propondo 

redefinições e releituras aos estudos da linguagem. 

Com relação às atividades de produção de textos nas escolas, a despeito da abundante 

produção de conhecimentos, deparamo-nos ainda com questões que precisam melhor ser 

exploradas/aprofundadas. Nesse sentido, considerando o aluno como um sujeito em constituição, 

que se apropria do texto escrito na e pela interação, necessário se faz considerar que produzir um 

texto implica alguém que produza. Quem é esse sujeito? O que ocorre com um aluno que diz não 

saber produzir um texto? Que situações de ensino de produção de textos esse aluno já vivenciou? 

Foram propiciadoras de aprendizagens significativas, ou, pelo contrário, silenciadoras do seu 

desejo de aprender? 

                                                 
1 O ANRESC (Avaliação Nacional do Rendimento Escolar), conhecido como Prova Brasil, é 
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Texeira (Inep) do 
Ministério da Educação. É um dos processos de avaliação que passou a integrar o SAEB (Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica). Ele avalia conhecimentos, habilidades e competências em 
Língua Portuguesa e Matemática nas escolas públicas. O PISA (Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos) avalia as habilidades e conhecimentos dos jovens, buscando indicadores sobre a efetividade dos 
sistemas educacionais. Maiores informações sobre os resultados dos dois consultar o site do Inep – 
www.inep.gov.br 
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 Compreender a relação do sujeito com a palavra escrita demanda também a compreensão 

da relação que esse sujeito estabelece com os outros. Assim sendo, como a sua relação com a 

escrita vincula-se às relações que o aluno foi estabelecendo com seus professores no transcurso 

de suas vivências escolares? E o professor, como tem conduzido as situações concretas e reais de 

ensino no cotidiano de sua sala de aula? Como o professor se coloca como interlocutor para seus 

alunos?  

 Diante do exposto, entende-se que o aprender não é um processo automático, mas uma 

construção alicerçada nas e pelas interações que o sujeito(aluno) estabelece na sua trajetória 

escolar. Apoiados nessa concepção, compreendemos que as interações estabelecidas em sala de 

aula assumem papel fundamental na construção do conhecimento do aluno. Compreendemos, 

também, que tais processos interacionais são permeados e constituídos por fenômenos e 

elementos de diversas ordens e natureza. Dentre esses fenômenos, entendemos que as 

expectativas que permeiam a relação professor–aluno revestem-se de fundamental importância. 

Sabemos que as expectativas constituem um fenômeno que permeia as relações interpessoais 

(BLANCK, 1993), e que, no campo educacional, vem sendo apontado por vários estudiosos uma 

forte relação entre as expectativas e os processos de ensino e aprendizagem.  

Partindo dessas perspectivas, nos deteremos nesta pesquisa nas expectativas que emergem 

nos processos de ensino e de aprendizagem da produção de textos escritos, por reconhecermos 

que a atividade de produção de textos é bastante complexa e exige a mobilização de diversas 

operações e de conhecimentos diversos e, portanto, requer por parte do professor uma prática 

pedagógica que exige um trabalho sistemático de intervenção junto aos alunos. O professor 

precisa promover uma prática pedagógica diversificada que possa atender aos diferentes aspectos 

envolvidos na atividade de produção de textos, tais como os elencados por Dolz, Noverraz e 
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Schneuwly (2004): representação da situação de comunicação, elaboração dos conteúdos, 

planejamento do texto e realização do texto.  

Assumindo, portanto, o papel das intervenções do professor nas atividades de produção de 

textos, torna-se instigante analisar as possíveis relações entre as expectativas do professor sobre o 

aluno e as intervenções realizadas por este professor em sala de aula, na medida em que os 

processos interacionais vivenciados em sala de aula, com todos os aspectos subjacentes a eles, 

podem assumir importância nas condições escolares de produção de textos. 

 Assim, os estudos vêm apontando a importância dos diversos elementos que compõem as 

condições de produção de textos. Nesse sentido, as pesquisas realizadas sobre as condições 

escolares de produção de textos assumem importância peculiar, dada a complexidade dos 

diversos aspectos envolvidos nessa atividade. Entretanto, como bem apontam Pereira e Graça 

(2007), ainda há uma maior focalização no aspecto cognitivo da situação de ação de linguagem 

em que se encontra o agente produtor de texto. Dessa forma, essa pesquisa justifica-se pelo fato 

de que o estudo das condições objetivas das situações de ensino e aprendizagem (metodologia, 

didática e até mesmo proposta pedagógica) não tem se mostrado suficiente para favorecer a 

constituição de sujeitos produtores de textos. Este estudo, portanto, poderá contribuir para a 

produção de conhecimentos acerca dos elementos sociossubjetivos que subjazem e dirigem as 

situações de ensino e aprendizagem da produção textual. 

Espera-se, ainda, que o acesso às expectativas do professor sobre o aluno e sua produção 

textual possa possibilitar-nos maior compreensão acerca das dificuldades do aluno em produzir 

textos e fornecer subsídios para repensar o olhar e a escuta desse sujeito.  

 Diante dessas reflexões, traçamos os seguintes objetivos para nossa pesquisa:  
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OBJETIVOS 

 

GERAL  
 

� Analisar a relação entre as expectativas das professoras sobre o desempenho do aluno 

em produção de textos e as concepções e situações de ensino de produção textual dessas 

docentes. 

 

ESPECÍFICOS 
 

• Identificar e analisar as expectativas das professoras sobre o desempenho no final do ano 

letivo em produção de textos, em relação a cada aluno da sua sala; 

 

• Descrever e analisar as situações de ensino de produção de textos desenvolvidas pelas 

professoras, investigando a clareza e a pertinência dos comandos dados e se a sequência 

de atividades propostas favorece o trabalho de escrita pelas crianças; 

 

• Analisar as interações discursivas entre professoras e seus alunos durante as atividades de 

produção textual, investigando se as intervenções da docente favorecem a participação e 

aprendizagem dos estudantes; 

 

• Analisar as relações entre as expectativas das professoras e as interações discursivas entre 

as docentes e os estudantes, para investigar se há diferenças nas interações estabelecidas 

com os estudantes.  



 

 

18 

 O presente trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro, apresentamos a base 

teórica do nosso estudo. Inicialmente, trazemos algumas abordagens teóricas acerca da atividade 

de produção de textos. Em seguida, discutimos o ensino e aprendizagem de produção de textos. 

Depois, nos debruçamos sobre a interação em sala de aula. E, encerrando o capítulo, discutimos 

sobre as expectativas e suas relações com a sala de aula. 

No segundo capítulo, trazemos nosso percurso metodológico, com a descrição de nossos 

procedimentos de coleta e de análise dos dados.Utilizamos como procedimentos de coleta, a 

entrevista semiestruturada, a observação e a videografia, e como procedimentos de análise, a 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004) e a perspectiva da análise microgenética. 

 No terceiro capítulo, apresentamos e discutimos os resultados da pesquisa. Este capítulo 

está dividido em três seções. Na primeira, apresentamos e refletimos sobre as expectativas das 

professoras participantes da pesquisa. A segunda seção apresenta uma análise geral das situações 

de ensino desenvolvidas pelas professoras pesquisadas. Na ultima seção, discutimos sobre as 

possíveis relações e sentidos existentes entre as expectativas apresentadas pelas professoras sobre 

o desempenho em produção de textos dos seus alunos e as situações de ensino vivenciadas em 

sala de aula. 

 Por fim, tecemos nossas considerações finais, onde procuramos sintetizar alguns aspectos 

das análises realizadas, retomando as principais contribuições da presente pesquisa. 

 Isto posto, reafirmamos que, com esta pesquisa, buscamos contribuir com o 

aprofundamento das questões relacionadas com o ensino de produção de textos e suas relações 

com as práticas e interações vivenciadas no espaço da sala de aula, que trazem subjacentes a elas 

aspectos de ordem sociosubjetivos que precisam ser considerados. Reafirmamos, ainda, que não 

esgotamos nossas questões iniciais, pois, durante o caminhar fomos provocados por outras 
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questões, novas reflexões, novas dúvidas, e esperamos que outros também assim sejam 

provocados, para que novas pesquisas surjam.  
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CAPÍTULO 1  

 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 



 

 

21 

1.1. Produção de textos: abordagens teóricas 

 

Acreditando que estudos e pesquisas precisam delimitar a perspectiva teórica em que 

estão ancorados, iniciamos nosso aporte teórico trazendo duas concepções acerca do processo de 

produção de textos que nos ajudarão a melhor compreender a complexa atividade de produção 

textual. Para isso, apresentamos uma revisão teórica realizada por Rojo (2005) de dois modelos 

que subsidiaram nas últimas décadas as abordagens acerca do processo de produção de textos. O 

primeiro modelo parte de uma perspectiva cognitiva do processamento, que abordava a memória 

e os seus esquemas de armazenamento do conhecimento.  O segundo modelo/perspectiva teórica, 

o sociointeracionismo, tem proposto, através da adoção das perspectivas enunciativas de Bakhtin 

e sua articulação com os pressupostos de Vygotsky, uma releitura da concepção de linguagem e 

de discurso e, consequentemente, da abordagem da produção de textos. (ROJO, 2005) 

 Nesse sentido, apresentaremos, inicialmente, o modelo de Hayes e Flower (1980 apud 

ROJO, 2005) que traz uma perspectiva cognitiva do processo de composição escrita. Em seguida, 

uma perspectiva sociointeracionista da atividade de produção de textos. 

 

1.1.1. Uma perspectiva cognitiva da composição escrita 

 

 Hayes e Flower (1980 apud ROJO, 2005) procuraram em seus estudos investigar e 

descrever os processos cognitivos envolvidos durante o processo de composição escrita. 

Estabeleceram, a partir de uma análise de protocolos verbais (verbalizações dos sujeitos sobre o 

que eles estão fazendo durante suas produções), um modelo que concebe a produção de textos 

como uma situação de “resolução de problemas”. A figura 1 apresenta uma representação 

esquemática do modelo de processamento da escrita proposto por Hayes e Flower (1980).  
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Figura 1: Estrutura do Modelo de Processamento 

 

 

Fonte: Rojo (2005, p.191) 

 O modelo de Hayes e Flower (1980 apud ROJO, 2005) propõe três componentes centrais 

da atividade de produção de textos: Planejamento, Tradução e Revisão. 

• O Planejamento engloba os subprocessos de geração, estabelecimento de metas e 

organização. Assim, o contexto da tarefa com as instruções (sobre os tópicos, o receptor e os 

elementos motivadores) juntamente com as informações armazenadas na MLP do escritor 

alimentam a geração do texto. Segundo os autores, o planejamento consiste na mobilização de 

informações do contexto da tarefa e da memória a longo prazo (MLP) do escritor para a 

construção de metas e de um plano geral de escrita ou esquema organizativo.  

• A Tradução é o processo de transformar as orientações do planejamento em 

“sentenças escritas aceitáveis” (Hayes e Flower, 1980, p. 15 apud ROJO, 2005). A tradução 

transforma as informações geradas e organizadas para a linguagem escrita.  
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• A Revisão consiste em dois subcomponentes: leitura e editoração. O escritor faz a 

leitura e a editoração do texto que vem sendo produzido, buscando avaliar, detectar e corrigir 

falhas de convenções da escrita e falhas de inadequação aos significados pretendidos.  

Os autores propõem ainda um Monitor , que atua constantemente no planejamento, na 

tradução e na revisão, procurando fazer com que as metas estabelecidas sejam cumpridas. 

Rojo (2005, p. 193), ao analisar o modelo de Hayes e Flower, aponta que: 

 

O que se conclui da análise do modelo é que a produção de textos é vista 
como um conjunto (hierarquizado) de comportamentos, regidos por processos 
cognitivos gerados por esquemas ou conhecimentos armazenados na memória 
e ativados pelo “contexto” (de tarefa). 
 

Podemos observar nesse modelo uma abordagem linear e universalista da atividade de 

produção de textos. Linear na medida em que o escritor traça um plano geral que não se modifica 

mais.  Universalista na medida em que propõe um modelo que busca explicar qualquer produção 

de texto em qualquer situação, desconsiderando as especificidades das situações sociais de 

interação. Um outro destaque observado nesse modelo é a existência de uma perspectiva 

unilateral do processo de produção de textos, uma via única do processo de geração de ideias para 

a tradução, demonstrando uma ausência de interdependência na relação entre os componentes 

geração e tradução. Outro aspecto que ressaltamos no modelo proposto por Hayes e Flower é a 

ênfase colocada no processo cognitivo da atividade de produção de textos.  

Buscando ampliar a discussão, apresentamos, a seguir, uma perspectiva 

sociointeracionista da atividade de produção textual que aponta a importância da interação social 

nesta atividade e, que, portanto, nos ajudará a refletirmos sobre o papel das condições de 

produção de textos. 
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1.1.2 A perspectiva sociointeracionista da atividade de produção de textos 

 

Destacaremos, agora, a proposta de Schneuwly (1988), representativa da perspectiva que 

busca uma ruptura com o excesso de ênfase cognitivista na abordagem do processo de produção 

de textos. Nessa proposta há uma mudança de foco, “da cognição individual para a interação 

social” (ROJO, 2005, p. 194) 

Segundo Schneuwly (1988), pode-se distinguir três instâncias de operações constitutivas 

da atividade de linguagem, cada uma delas reagrupando diversas operações: 

a) A constituição da base de orientação geral da atividade de linguagem 

b) A gestão textual 

c) A linearização 

 

a) A constituição da base de orientação geral da atividade de linguagem 

 

 Essa instância diz respeito à situação de comunicação. Trata-se da escolha ou instanciação 

dos valores dos parâmetros da interação social em curso. A interação social compreende três 

parâmetros interdependentes: o lugar social; a finalidade e a relação entre 

enunciador/destinatário.  

Haveria nessa instância, portanto, três tipos de operações: as que definem o lugar social 

dos enunciadores, aquelas que definem a finalidade da atividade de linguagem e aquelas 

determinando a relação enunciador /destinatário.  
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Ainda de acordo com Schneuwly (1988, p.31), “o resultado das operações desta instância 

seria uma representação interna, modificável à medida das necessidades e das trocas intervindo 

do contexto social e material da atividade de linguagem.” 2 

As operações desta instância resultam, portanto, em uma representação da situação de 

comunicação, ou seja, uma representação da situação de produção baseada nos parâmetros da 

interação social e no ato material de produção.  

 De acordo com o proposto por Schneuwly, essa instância, construção de uma base de 

orientação da atividade de linguagem, determina ou influencia a maior parte das operações das 

outras duas instâncias (gestão textual e linearização). 

 

b) A gestão textual 

 

A gestão global do texto envolve dois grupos de operações: A ancoragem e a 

planificação. Essas operações geram a produção do texto em um nível global. 

As operações de ancoragem definem a relação que o enunciador instaura com a situação 

de produção de seu texto. Schneuwly (1988) distingue duas dimensões da ancoragem, que o autor 

coloca em forma de questões: 

- Qual a relação entre o conteúdo textual global e a situação material de produção? 

- Qual a relação entre os parâmetros da atividade de linguagem em curso (enunciador, 

seus lugares sociais e suas finalidades) e a própria situação material de produção? 

 

                                                 
2 Le résultat des opérations de cette instance sera une représentation interne, modifiable au gré des besoins 
et des changements intervenant, du contexte social et matériel de l’activité langagière.  
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Schneuwly (op. cit) define a operação de planificação como “a construção e o controle de 

um texto ou discurso em sua globalidade (p.35). O autor aponta, ainda, que,  

 

(...) a planificação pode ser vista como a unidade de um duplo processo (para 
mais detalhes: Schneuwly et Dolz, 1988): 
  - Os procedimentos de sequencialização assumem a ativação e a organização 
seqüencial dos conteúdos presentes na memória (macroestrutura);  
  - O modelo de linguagem ou o plano de texto, escolhido em função da 
interação social, garante a forma de linguagem global, a estruturação linguajar 
dos conteúdos, seguindo as regras mais ou menos convencionais 
(superestruturas, esquematizações).3(p. 36) 

 

Assim, segundo o autor, a operação de planificação envolve a ativação e a organização 

sequencial dos conteúdos, assim como a escolha do plano de texto em função da interação social, 

garantindo sua estruturação lingüística. 

 

c) Linearização 

 

De acordo com Schneuwly (op. cit), a linearização opera ao nível das unidades 

linguísticas e se desenvolve sob a dependência das duas instâncias anteriores, produzindo o 

tecido do texto. Este autor distingue nesta instância dois grupos de operações: a 

referencialização e a textualização. Baseando-se nas proposições de Culioli (1976), Schneuwly 

define a referencialização como, “[...] a produção de enunciados, de novos predicativos, ou 

                                                 
3 la planification peut être vue comme l’unité d’un double processus (pour plus de détail: Schneuwly et 
Dolz, 1988):  
- les procédures de séquentialisation assurent l’activation et l’organisation séquentielle des contenus 

présents en mémoire (macro-structure); 
- le modèle langagier ou le plan de texte, choisi en function de l’interaction sociale, garantit la forme 

langagière globale, la structuration langagière des contenus, en suivant des règles plus ou moins 
conventionnalisées (super-structures, schématisations). 
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como a criação de estruturas linguajares mímicas de partida que entram em interação com as 

operações dependendo do contexto e do co-texto”.4 (SCHNEUWLY, 1988, p. 38) 

  A operação de textualização age ao nível local da construção da cadeia textual envolve 

três tipos de operações: a coesão, a conexão/segmentação e a modalização. As operações de 

coesão: são responsáveis do ponto de vista textual, pela organização das unidades lingüísticas do 

texto e pela conservação/progressão do texto, tendo em conta as limitações determinadas pelo 

contexto e pelo co-texto. 

As operações de conexão/segmentação: essas operações segmentam o texto, delimitam suas 

partes constitutivas, assim como também são responsáveis pela integração de partes dessas 

seqüências. As operações de modalização: essas operações “[...] definem a relação entre o 

enunciador e o que ele diz e por isto mesmo articulam o que é dito ao destinatário e à finalidade”, 

“[...] organizam diretamente a relação entre o que é dito (le dictum) e a maneira de dizer”5. 

(SCHNEUWLY, 1988; 157 e 44 respectivamente)   

 

 Dolz, Gagnon e Toulou (2009), representantes também do sociointeracionismo, refletindo 

sobre a atividade de produção de textos, apontam na figura 2 a seguir as cinco operações que 

consideram as mais importantes nessa atividade. Essas operações se referem “[...] a uma situação 

de comunicação e subentendem a escolha de uma base de orientação para a produção de um 

gênero textual de referência.”6 (p. 24).  

 

                                                 
4[…] la production d’é nonçables, de noyaux prédicatifs, ou comme la création de structures langagières 
minimales de départ qui entrent en interaction avec des opérations dépendant du context et du co-texte. 
5 […]définissent le rapport entre l’énonciateur et ce qu’il dit et par là même articulent ce qui est 
dit au destinataire et au but, “[...]en organisant assez directement le rapport entre ce qui est dit (le 
dictum) et la manière de le dire.”  
6 […] à une situation de communication et sous-ten le choix d’une base d’orientation pour la production 
d’un genre textual de référence 
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Figura 2: As operações da produção textual, extraídas de Dolz, Gagnon e Toulou (2009) 

 

 

 

Conforme verificamos na figura 2, a contextualização, a primeira operação, consiste em 

interpretar e adaptar-se à situação de comunicação de maneira a produzir um texto coerente. A 

segunda operação compreende a elaboração e o tratamento dos conteúdos temáticos em função 

do gênero a produzir. A terceira operação é a planificação, que consiste em organizar o texto em 

partes. “um texto é uma sequência que apresenta uma organização [...]7, (DOLZ, GAGNON e 

TOULOU, 2009, p. 26). 

A quarta operação, a textualização, consiste em utilizar os recursos da língua. Os sinais de 

pontuação, os parágrafos e os organizadores textuais são as marcas linguísticas utilizadas ao 

curso da textualização, além dos marcadores coesivos. 

                                                 
7 Un texte est une sequence qui présente une organization […]. 
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A quinta operação trata-se da releitura, revisão e reescrita do texto. Trata-se de “(...)voltar 

aos textos de maneira a intervir sobre o ato mesmo de produção e sobre os processos 

redacionais”8. (DOLZ, GAGNON e TOULOU, op. cit, p. 28). 

Considerando a perspectiva sociointeracionista da atividade de produção de textos, 

concluímos junto com Schneuwly (1995, p. 88) que, 

 

[...] há, em todos os modelos atualmente disponíveis do processo de produção de 
textos, uma distinção entre diferentes níveis de operações ou espaços de 
problemas. Os seguintes não parecem fazer o objeto de discreções maiores: a 
representação da tarefa; a planificação do conteúdo e de forma; a colocação em 
palavras ou linearização (criação da cadeia das unidades linguísticas); a 
avaliação contínua em obra durante a produção; os processos visuais e motores 
implicados na grafo-motricidade.  

 

A apresentação das perspectivas cognivista e sociointeracionista acerca da atividade de 

produção de textos procurou evidenciar que uma análise que privilegia primordialmente o 

processamento cognitivo da atividade limita a compreensão do processo. Nesse sentido, 

buscamos, ao apresentar a perspectiva sociointeracionista, ampliar o olhar sobre a atividade de 

produção textual, na medida em que tal perspectiva nos oferece subsídios para compreendermos a 

importância das interações como aspectos importantes que compõem o contexto de produção 

para a atividade de escrita. Sobre isso refletiremos em seguida. 

 

1.2. O ensino e a aprendizagem de produção de textos 

  

Buscaremos nesta seção refletir sobre as situações escolares de ensino e aprendizagem de 

produção de textos, nos detendo especificamente sobre as condições de produção de textos e em 

seguida sobre o contexto escolar de produção de textos. 

                                                 
8 (…) revenir sur leurs texts de manière à intervener sur l’acte meme de production et sur les 
processus rédactionnels” 
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1.2.1. Condições de produção de textos 

 

 Segundo Bronckart (2006), o agente ao produzir um texto encontra-se em uma situação de 

ação de linguagem que requer representações referentes a três mundos: a) as representações 

relativas ao mundo material ou físico; b) as representações relativas à dimensão sociossubjetiva 

da ação verbal; c) as representações relativas à situação da ação de linguagem e também aos 

conhecimentos que o agente possui referentes à temática que será expressa no texto e dos gêneros 

textuais. As representações sobre esses três mundos constituem a base de orientação. Essa base 

de orientação da ação de linguagem vai possibilitar a escolha de um gênero textual adaptado à 

situação de produção em que se encontra. O agente precisará adaptar, então, esse modelo de 

gênero escolhido, em função das propriedades particulares dessa mesma situação. 

Ao abordar a questão das condições de produção de textos, Bronckart (1999) define as 

condições de produção como o conjunto dos parâmetros que exercem influência sobre a produção 

textual. Assim, propõe que o contexto de produção engloba o contexto físico (o lugar de 

produção, o momento de produção, o emissor e o receptor) e o contexto sociosubjetivo (o lugar 

social, que seria a instituição em que o texto é produzido; a posição social do emissor; a posição 

social do receptor; o objetivo da interação).  

Esses parâmetros só influenciam a produção de texto através das representações que o 

sujeito tem acerca do contexto físico e do contexto sociosubjetivo. (BRONCKART, 1999) 

 

Como todos os conhecimentos humanos, essas representações são construídas na 
interação com as ações e com os discursos dos outros e, mesmo quando são alvo 
de uma reorganização singular, resultante da dimensão experencial próprio de 
cada pessoa, continuam portando os traços dessa alteridade constitutiva. Quer se 
trate de noções, de opiniões ou de valores, as representações disponíveis no 
autor são sempre já interativas, no sentido de que integram as representações dos 
outros, no sentido de que continuam a confrontar-se com elas e a negociá-las. 
(BRONCKART, 2006, p. 321). 

 



 

 

31 

Ao produzir um texto, o sujeito mobilizará algumas de suas representações referentes às 

normas sociais, à imagem que convém dar de si mesmo, representações da situação em que se 

encontra, representações sobre si mesmo como escritor, sobre seus interlocutores (BRONCKART 

1999). 

Machado (1999), apoiada em Bronckart, aponta que  

 

a produção de qualquer texto empírico é definida como sendo exatamente o 
resultado desse processo dialético entre, de um lado, os conhecimentos do 
agente produtor sobre os gêneros em uso na sociedade, que se constituem como 
restrições sócio-históricas discursivas, e, de outro lado, as representações que 
esse agente mobiliza em relação a uma determinada situação de ação de 
linguagem específica em que está situado. (MACHADO, 1999, p. 96/97) 

 

Essas representações inicialmente mobilizadas vão servir de base de orientação para a 

ação de linguagem e influenciarão decisivamente a forma e os conteúdos textuais. (MACHADO, 

2005). 

 Assim, considerando a relação de interdependência entre o texto e as propriedades do 

contexto em que o mesmo é produzido, necessário se faz compreender o contexto escolar de 

produção de textos e analisar sua importância nas atividades de produção textual. Nesse sentido, 

as situações de ensino de produção de textos escritos assumem importância crucial. Passaremos, 

então, a refletirmos sobre o contexto escolar de produção de textos. 

 

1.2.2.  Contexto escolar de produção de textos 

 

 O ensino de língua portuguesa começou, a partir da década de 90, a ser orientado por uma 

visão sociointeracionista da língua (BARBOSA e SOUZA, 2006). Estudos que defendem a 
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perspectiva interacionista da linguagem consideram a produção de textos como atividade social 

de interlocução. 

Não obstante, a prática de produção de textos na escola ainda vem, em muitas das 

práticas, se configurando como uma atividade estereotipada, como um simples exercício 

avaliativo, desarticulada das práticas de usos sociais da escrita, tendo como único interlocutor, o 

professor, cuja finalidade termina sendo exclusivamente a avaliação9. A condução da atividade 

de produção de textos é guiada mais pela ênfase nas propriedades estruturais e formais do que 

pelo contexto de interação e pelas finalidades, ou seja, não se enfoca o texto em seu 

funcionamento e em seu contexto de produção.  

Segundo Bonini (2002, p.26-27), 

 

Permanece, então, na prática docente do ensino fundamental e médio (e mesmo 
em muitas universidades), com relação à produção textual, um quadro que se 
compõe dos seguintes elementos: 
� a noção de dom como a explicação central para o aluno que se desenvolve 
bem na disciplina;  
� o texto literário como o modelo padrão (muitas vezes, porque, em uma 
metodologia predominantemente prescritivista, é a única forma de conferir ao 
texto do aluno algum valor enunciativo);  
� a técnica do desenvolvimento de temas como a principal base do trabalho 
didático;  
� a idéia de que o aluno deve ser guiado e não incitado, incentivado, ao 
aprendizado;  
� a avaliação centrada em correção gramatical, muito embora se trabalhe 
geralmente com a concepção de texto;  
� a utilização de mecanismos textuais na forma de regras ou rotinas pré-dadas. 

 

 

                                                 
9 Não estamos aqui negando a importância da avaliação, mas sim queremos refletir sobre a concepção 
subjacente a prática avaliativa como bem argumenta Morais e Ferreira (2006, p.79): “Avaliação de textos 
precisa ser, antes de tudo, uma atividade em que o professor analisa o que o aluno foi capaz de produzir 
para, a partir desta constatação, ajudá-lo a melhorar. Três aspectos, então, foram aqui citados: adequação à 
situação de interação; textualidade e normatividade”.  
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Nesta perspectiva, Barros (1999, p.21), refletindo sobre a redação escolar, afirma 

“parece que a função do gênero redação se esgota nos domínios da escola, isto é, só serve 

como avaliação de aluno”. 

 Segundo Marcuschi (2006), a redação escolar contempla hoje, pelo menos, duas 

subcategorias: a) a redação clássica e b) a redação mimética. A primeira, redação clássica, “[...] 

limita-se à indicação do tema e/ou à explicitação de um dos gêneros textuais genuinamente 

escolares (história ou narração, descrição e dissertação) a ser desenvolvido”. (p. 65). O texto, 

aqui, restringe sua circulação ao espaço escolar, tem o professor como o seu avaliador. Na 

maioria das vezes, a aprendizagem que se está avaliando restringe-se ao domínio gramatical, ao 

domínio das regras de pontuação e de acentuação e ao domínio da capacidade de agrupar um 

conjunto de frases10. 

A redação mimética, ainda de acordo Marcuschi (2006), é um texto híbrido, pois escrito 

“à moda de” um gênero extra-escolar, buscando reproduzir o contexto social de circulação do 

gênero textual, ao mesmo tempo em que preserva as características sociocomunicativas 

pedagógicas do gênero redação escolar. 

A forma como a escola vem abordando as atividades de escrita podem ser visualizadas 

nas três maneiras principais apontadas por Dolz e Schneuwly (2004), que segundo eles, são os 

tipos de intervenção didáticas presentes hoje. São elas: desaparecimento da comunicação; a 

escola como lugar de comunicação; e negação da escola como lugar específico de comunicação. 

Na primeira abordagem, desaparecimento da comunicação, o principal objetivo é com o domínio 

gramatical e o quando os gêneros são utilizados eles são, “[...]considerados desprovidos de 

qualquer relação com uma situação de comunicação autêntica”.(p. 76). Na segunda abordagem, 

                                                 
10  Necessário se faz refletir sobre a importância do trabalho de análise lingüística associada à situação de produção 
de textos. Remetemos, portanto à Morais e Silva (2006, p.149), quando eles chamam a atenção para três aspectos que 
devem ser levados em consideração: “1) a especificidade dos diferentes gêneros textuais; 2) a consideração das 
dimensões textual e normativa, resultante da ampliação do conceito de análise lingüística e 3) a consideração não só 
da noção de “correção”, mas, sobretudo, da idéia de “adequação”.   
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denominada a escola como lugar de comunicação, “a escola é tomada como autêntico lugar de 

comunicação, e as situações escolares, como ocasiões de produção/recepção de textos” (p.78). Na 

terceira abordagem, negação da escola como lugar específico de comunicação, busca-se 

reproduzir as práticas ao domínio do gênero, exatamente como ele funciona nessas práticas, não 

considerando as especificidades do contexto escolar. 

 Refletindo sobre o tema, Leal e Morais (2006, p.82), afirmam, 

 
[...]observamos uma tensão entre objetivos didáticos das professoras e 
finalidades de escrita. Tal tensão é típica dessa esfera de produção de texto, pois 
a escola é a instituição responsável por ensinar a ler e a escrever.[...] O gênero 
textual nesse contexto, é gênero para interagir e para aprender a escrever, e os 
destinatários, por mais diversos que sejam, não são imunes às marcas do 
processo de escolarização. 

 

Ao refletirmos sobre a situação de produção de textos escritos na escola, compreendemos 

que os estudos sobre o contexto de produção assumem importância peculiar, dada a 

complexidade dos aspectos que envolvem esse contexto e que influenciarão a construção do 

texto. Nesse sentido, destacamos aqui o estudo de Leal (2004) que evidencia, dentre outros 

aspectos, os efeitos do contexto escolar de produção de textos sobre as estratégias discursivas 

adotadas pelas crianças em seus textos escritos. O estudo foi realizado em três escolas públicas e 

uma escola particular da Região Metropolitana do Recife (PE), com crianças de 8 a 12 anos. Em 

cada escola foram analisadas aulas de professoras de 2ª a 4ª séries e os textos produzidos pelos 

alunos dessas professoras.  

Inicialmente, foi realizada uma atividade de produção de textos de opinião. As onze 

professoras participantes da pesquisa receberam orientações (orais e escritas) da pesquisadora 

para a aplicação da atividade. Em seguida, foram realizadas três observações de aula de cada 

professora. A partir da análise das práticas escolares de produção de textos conduzidas pelas 

professoras investigadas, foram identificados os tipos de intervenção de produção de textos, os 
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tipos de reflexão que eram conduzidas em sala, os tipos de comandos dados e o tratamento 

didático dirigido à reflexão sobre as estratégias argumentativas.  

O Quadro 1 apresenta uma síntese com os dados finais das professoras em cada um dos 

aspectos acima identificados. Ressaltamos que na escola 4, uma mesma professora era 

responsável pelas turmas de 3ª e 4ª séries, daí a referência professora 11 e 11 na coluna 

professora. 

Quadro 1: Perfil das professoras quanto à prática pedagógica, extraído de Leal (2004, p. 104) 
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Conforme exposto no quadro acima, em relação ao tipo de intervenção, a pesquisadora 

encontrou dois grupos de professoras: as que apresentavam um tipo de intervenção classificado 

como negação da comunicação (não realizaram intervenções em que os textos fossem enfocados 

em relação às práticas sociais de produção e leitura fora da escola), onde foram classificadas 

33,33% das professoras; e as que apresentavam nas suas intervenções uma concepção que 

reconhecia os gêneros textuais como objeto de interação e aprendizagem (66,7% das 

professoras). 

Em relação aos tipos de reflexão que eram conduzidos em sala de aula, foram 

identificados dois tipos de aulas: a) ausência de reflexão ou reflexão sobre aspectos gramaticais 

ou estruturais; b) presença, também, de reflexões sobre os aspectos sociodiscursivos. De acordo 

com as análises, metade do número de professoras foi classificado em cada grupo citado. 

Quanto aos tipos de comandos dados, foram identificados três tipos de comandos: aqueles  

em que não havia delimitação de finalidade, gênero nem interlocutor; aqueles que indicavam a 

finalidade, mas oscilavam quanto à indicação de gênero e interlocutor; e os que delimitavam a 

finalidade, gênero e interlocutor.  

Em relação às intervenções quanto às estratégias argumentativas, foram encontrados três 

tipos de aula: aquelas em que, pela natureza da atividade proposta, não havia favorecimento à 

explicitação de argumentos, nesta categoria foram encontradas cinco professoras; aquelas em que 

poderia haver favorecimento à atividade argumentativa, mas o professor não o fez, onde foram 

classificadas três professoras; aquelas em que havia favorecimento à atividade argumentativa, 

com reflexões sobre o processo de argumentação, aqui foram classificadas quatro professoras, 

que, segundo a pesquisadora, apresentavam tentativas de estimular os alunos a desenvolver 

estratégias argumentativas. 
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O estudo de Leal (op. cit) analisou os aspectos acima identificados (tipos de intervenção, 

tipos de comandos dados, tipos de reflexão que eram conduzidas em sala e intervenções quanto 

às estratégias argumentativas), buscando investigar os efeitos desses aspectos sobre os textos das 

crianças. Em relação aos tipos de comandos, os dados evidenciaram que foi muito mais marcante 

a presença de textos com inserção de estratégias de justificação e contra-argumentação nos 

grupos de alunos onde as professoras indicavam finalidades, interlocutores e gêneros textuais 

para as atividades de escrita, quando comparados com os grupos de alunos regidos pelas 

professoras que não o faziam. Houve também diferenças significativas nos textos dos alunos 

comparando-se os grupos de alunos em que as professoras promoviam reflexões em sala de aula e 

as que não promoviam reflexão. As maiores frequências de textos com incorporação de 

justificação e/ou contra-argumentação ocorreram nas turmas em que as professoras realizavam 

reflexões sobre aspectos socio-discursivos.  

De maneira geral, portanto, ficou evidenciado no estudo de Leal (op.cit) o quanto o 

contexto escolar de produção de textos exerce efeitos sobre as estratégias discursivas adotadas 

pelas crianças em seus textos escritos. Essa autora defende, ainda, que ao produzir um texto 

entram em jogo, guiando esse processo, representações sobre o interlocutor, sobre a situação de 

interação, representações sobre as representações do interlocutor. 

Nessa perspectiva, Koch (2000) salienta que a construção de um texto sofre a influência 

de vários fatores, como a especificidade da situação, o jogo de imagens recíprocas, as 

expectativas mútuas, dentre outros. 

Também encontramos referência à importância do contexto de produção em Koch & 

Travaglia (2002, p. 70), segundo eles, “o lugar e o momento da comunicação, bem como as 

imagens recíprocas que os interlocutores fazem uns dos outros, os papéis que desempenham, seus 
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pontos de vista, objetivo da comunicação, enfim, todos os dados situacionais vão influir tanto na 

produção do texto como na sua compreensão”. 

Diante de tantos aspectos que compõem o contexto de produção e admitindo sua 

influência sobre o texto, concordamos com Leal e Morais (2006, p. 169), para quem “cada texto é 

singular, pois está em relação de interdependência com o contexto de produção”.  

 Considerando a produção de textos escritos como produção de discursos engendrados 

numa e a partir de uma relação de interlocução e dialógica, reafirmamos a crucial importância do 

outro, no caso o professor, como elemento constitutivo do contexto de produção de textos. 

Refletindo sobre o papel ativo do professor, Leal (2005, p. 55) aponta que, “o aprendiz (o 

aluno), na escola, ao dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro (o professor), espera dele 

algum retorno, não um retorno qualquer, mas algo capaz de permitir uma dialogia, entendendo-a 

como um momento de produção de sentido, de dizeres e de trocas significativas”. 

Rojo (2005,p. 197) coloca os parceiros da interlocução como os elementos essenciais da 

situação social mais imediata. “São as relações sociais, institucionais e interpessoais desta 

parceria, vistas a partir do foco da apreciação valorativa do locutor, que determinam muitos dos 

aspectos temáticos, composicionais e estilísticos do texto ou discurso”. Ressalta a autora que os 

parceiros da enunciação ocupam lugares sociais e, portanto, as relações entre os parceiros são 

estruturadas e determinadas pela organização e distribuição dos lugares sociais nas instituições e 

nas situações sociais de produção dos discursos. 

Rojo (1999. p.5), ao discutir sobre a situação de produção escolar dos discursos, afirma 

que a interação em sala de aula configura-se como uma relação assimétrica, uma vez que o 

professor estaria numa posição dominante tanto no campo cognitivo quanto no campo 

sociocultural. Assim, de acordo com a autora, temos na situação escolar, 
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• [...] um enunciador11 em posição dominante (decorrentemente, um 
destinatário em posição subordinada) em pelo menos dois domínios de 
poder: o domínio cognitivo (pelo menos em tese, supõe-se, que, na sala de 
aula, o professor é detentor do saber sobre o objeto de ensino) e o domínio 
sóciocultural12, i.e., o poder dominante (de regular, normalizar e regrar) que 
a hierarquia institucional atribui ao professor.  

 

 O lugar e o papel social assumidos pelos interlocutores de certa maneira definem o que se 

pode dizer. Analisando os textos das crianças ficou evidenciado no estudo de Leal e Morais 

(2006, p. 167) uma tendência a homogeneização do discurso na escola. “[...] o que encontramos 

foi uma evidência da homogeneização do discurso na escola, pois em quase todas as turmas 

houve 100% ou quase 100% de alunos defendendo o mesmo ponto de vista”. Refletindo sobre o 

assunto, os autores defendem que “[...] a natureza assimétrica da relação professor-aluno é um 

dos fatores de homogeneização dos discursos na escola. Estando numa relação subordinada, é 

difícil para o aluno contrapor-se ao que á a posição da instituição[...] (Leal; Morais, 2006, p.184). 

 Constatamos, portanto, que num processo interlocutivo, como o é a atividade de produção 

de textos, o outro, no caso o professor, assume papel preponderante. Góes e Smolka (1993, p. 53) 

defendem a importância do outro no processo de aprendizagem. Segundo as autoras, “[...] os 

progressos no ler e escrever devem ser compreendidos considerando-se a qualidade das 

condições de produção e o papel fundamental dos interlocutores da criança”.  

 Diante do exposto, percebemos que são muitos os elementos que compõem o contexto 

escolar de produção de textos. Destacamos, dentre esses elementos, a interação professor-aluno, 

                                                 
11 Entendido, aqui, não só como o enunciador empírico - o professor -, mas também como aqueles dos 
textos orais e escritos que este coloca em circulação na sala de aula. 
12 Poder-se-ía contra-argumentar a esta análise que as próprias condições do dialogismo implicado nas 
interações e, particularmente, a dita “reversibilidade” presente nas interações dialógicas face-a-face pode 
representar, às vezes, rupturas e mesmo inversões nestas relações de poder. Cremos ser esta uma posição 
de “boa consciência”, mas que é contraditada por todos os resultados de análise da dita “estrutura IRA”, 
que mostram que, de uma ou outra maneira, o professor acaba sempre por deter o domínio sobre os 
tópicos e discursos em circulação (inclusive e principalmente, quando o tópico é as “regras”) e sobre a 
distribuição dos “direitos de dizer”: os tópicos e os participantes. 
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com todos os aspectos que permeiam essa interação em sala de aula, como um dos possíveis 

elementos constitutivos desse contexto. Nesse sentido, o estudo das interações em sala de aula 

pode favorecer ampliar o olhar sobre o contexto escolar de produção de textos, na medida em que 

pode trazer a tona aspectos sociossubjetivos subjacentes a essas interações e que podem ter efeito 

sobre esse contexto de produção. Nesta perspectiva, nos deteremos a seguir sobre os processos 

interacionais vivenciados em sala de aula.  

 

1.3. A interação em sala de aula 

 

As interações em sala de aula vêm sendo estudadas por pesquisadores que se situam em 

diferentes domínios de pesquisa e geram uma diversidade de perspectivas na abordagem deste 

tema. Preservando suas especificidades e controvérsias epistemológicas e metodológicas, em 

geral, a maioria dos estudos vem apontando o papel da interação na construção do conhecimento. 

Nesse sentido, Smolka e Góes (1997, p. 9) defendem que, 

 

[...]o processo de conhecimento é concebido como produção simbólica e 
material que tem lugar na dinâmica interativa. Tal movimento interativo não 
está circunscrito apenas a uma relação direta sujeito-objeto, mas implica, 
necessariamente, uma relação sujeito-sujeito-objeto. Isto significa dizer que é 
através de outros que o sujeito estabelece relações com objetos de 
conhecimento, ou seja, que a elaboração cognitiva se funda na relação com o 
outro. 

 

Os processos interacionais podem ser concebidos, segundo Filliettaz e Schubauer-Leoni 

(2008), como uma combinação de três ordens de realidades que se mantêm encarados 

conjuntamente. Teríamos, então, a ordem interpessoal, que se refere aos mecanismos de 

coordenação e de cooperação, nas formas de ações coletivas; a ordem sociohistórica que se refere 

aos contextos institucionais e culturais nos quais as interações tomam lugar; e temos também a 
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ordem semiótica, através da qual esses mecanismos de coordenação e orientação no contexto 

social são feitos. 

Ainda de acordo com Filliettaz e Schubauer-Leoni (op.cit), a perspectiva que concebe a 

interação como engajamento recíproco nas ações coletivas, põe em foco a questão dos processos 

pelos quais se regulam e se acomodam os engajamentos recíprocos. Esta perspectiva propõe a 

cooperação e a coordenação, ou ainda, a negociação, para designar esses mecanismos de 

ajustamento das contribuições respectivas. Concebe-se, então, nesta perspectiva, a interação 

como influência recíproca que os pares exercem sobre suas ações.  

Esses estudiosos apontam, entretanto, que as interações não colocam somente os 

participantes diante da necessidade de um engajamento recíproco nas formas de ações coletivas. 

Essas interações dependem igualmente de uma série de recursos permitindo aos que interagem 

cumprir esse papel. Define-se esses recursos ou esses meios como mediações ou mais 

especificamente mediações comunicativas. Portanto, a relação dos participantes com as situações 

de interação não é imediata mas, ao contrário, mediatizada pelo uso de recursos semióticos 

diversos. Dentre esses recursos semióticos mobilizados pelos que interagem, a linguagem 

desempenha um status específico. Fala-se, então, de interações verbais para designar ações 

coletivas  realizadas principalmente sob o modo linguajar.  

Segundo Filliettaz e Schubauer-Leoni (op.cit), nos contextos educativos, as questões 

apontam sobre os objetos de saber sobre os quais recaem as interações. Para os estudos em 

didática, estes objetos de saber são considerados como os constituintes maiores da interação. 

Nesta perspectiva, a interação não pode ser analisada apenas a partir de uma categoria binária, 

engajando os participantes “aluno e professor”. Exige-se, então, uma organização ternária para 

analisar a relação que esses participantes terão com o conhecimento. Apontam os autores que 

uma das controvérsias que caracteriza os trabalhos que estudam a interação em sala de aula reside 
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justamente no modelo de interação convocado: o modelo binário, que privilegia a interação 

professor-aluno, aluno-aluno; versus modelo ternário ou tripolar, que insere os objetos de saber 

nas suas análises e privilegia a interação professor-aluno-objeto de saber. 

A expressão interação didática vem sendo utilizada em vários trabalhos para especificar 

os jogos comunicacionais e dar um status forte aos objetos de ensino que mediatizam a relação de 

ensino e aprendizagem. O professor é considerado nesta relação como a instância que se dota de 

ferramentas semióticas a fim de modificar os modos de pensar dos alunos. (FILLIETTAZ e 

SCHUBAUER-LEONI, 2008). 

Apoiando-se nos princípios vygotskiano, Aeby Daghé e Thevenaz-Christen (2008) 

consideram os processos interacionais como processos de mediação de instrumentos semióticos 

que permitem a transformação das capacidades de pensar, de falar e de agir das pessoas. No 

contexto escolar, estes instrumentos são objetos específicos, objetos de ensino e de 

aprendizagem. Sua estruturação constitui um elemento crucial para compreender os processos de 

mediação em jogo nas interações didáticas.  

As pesquisas em didática da língua portuguesa que abordam a interação em sala de aula 

não têm priorizado em seus enfoques as especificidades dos objetos de ensino. Uma perspectiva 

integradora possivelmente possibilitaria ampliar os conhecimentos, tendo em vista que é no 

contexto das interações didáticas que o objeto de ensino torna-se um objeto efetivamente 

ensinado.  

Cordeiro (2007, p. 73) adverte que as pesquisas realizadas em didáticas de disciplina 

precisam estar atentas ao triângulo formado pelo professor, objeto de conhecimento e aluno, 

tendo em vista que o “objeto a ensinar é reconfigurado e reconstruído na interação didática, 

tornando-se, assim, um objeto efetivamente ensinado”. 
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Rojo (2007, p. 339), ao fazer um balanço de alguns estudos e pesquisas que abordam a 

interação de sala de aula, aponta que:  

 

A aula tem sido mais freqüentemente tratada, em pesquisas e descrições, ou 
como atividade didática – pelas disciplinas ligadas à área de Educação 
(Sociologia da Educação, Psicologia da Aprendizagem etc) – , ou como um tipo 
específico de interação face a face ou conversação, por certas áreas de 
investigação, como a Sociolingüística Interacional e a Micro-etnografia da Fala. 
No primeiro caso, dá-se atenção aos objetos e métodos de ensino e sua 
organização e ao seu impacto na aprendizagem. No segundo, às pautas de 
interação, à estrutura de participação, às trocas conversacionais em sala de aula. 
Assim, nas pesquisas, a tendência é que as análises dos temas e da organização 
formal (conversacional) da aula mantenham-se separadas.  

 

 Segundo Rojo (2007), a abordagem dos processos de ensino e aprendizagem na 

perspectiva sociocultural de Vygotsky e enunciativa de Bakhtin contribui para uma melhor 

integração dos aspectos discursivos e didáticos nas pesquisas sobre interação em sala de aula. 

Vários estudiosos e pesquisadores vêm buscando nas ideias de Bakhtin e Vygostky 

ampliar e redimensionar a concepção de interação.  

A abordagem vygotskiana traz em seu bojo a concepção de que a interação social fornece 

a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Ao considerar o 

desenvolvimento psicológico como um processo social e culturalmente constituído, Vygotsky 

aponta que as funções psicológicas superiores são construídas nas relações sociais que o sujeito 

estabelece.  

  

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, 
no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas 
(interpsicológico), e, depois, no interior da criança (intrapsicológico). 
(VYGOTSKY, 1984, p 64, apud OLIVEIRA, 1993). 

 

Para Vygotsky, (1984 apud OLIVEIRA, 1993), o enfoque está, portanto, nas interações 

sociais. É pelas relações que estabelece com os outros que vão sendo internalizados, 
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conhecimentos, papéis e funções sociais. Entretanto, para uma melhor compreensão sobre o 

fundamento sócio-histórico do funcionamento psicológico, necessário se faz recorrer ao conceito 

de mediação, tendo em vista que, para Vygotsky, a relação do homem com o outro e com a 

natureza é uma relação mediada pelo uso de instrumentos e signos.  

O pressuposto da mediação na perspectiva sócio-histórica desenvolvida por Vygotsky é 

de fundamental importância porque, segundo o autor, as funções psicológicas superiores e a ação 

humana são mediadas por artefatos culturais (instrumentos técnicos) e por signos (instrumentos 

psicológicos). (OLIVEIRA, 1993). 

A perspectiva vygotskiana a respeito do conceito de mediação está fundada na sua filiação 

teórica a alguns postulados básicos do marxismo. Para Marx, é através do trabalho que o homem, 

ao mesmo tempo que age sobre a natureza, transformando-a, transforma-se ele mesmo, 

desenvolvendo funções e habilidades. “Vygotsky amplia essa ideia, fazendo uma analogia entre o 

papel dos instrumentos de trabalho na mediação homem com o mundo e na transformação da 

natureza, e o papel dos signos enquanto instrumentos psicológicos. 

Vygotsky deu especial atenção à mediação semiótica, reconhecendo os signos 

(instrumentos psicológicos) como um recurso mediacional que são usados para organizar o 

comportamento do sujeito e dos outros, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores (DANIELS, 1994).  

De acordo com as ideias desenvolvidas por Vygotsky, o domínio dos sistemas de signos 

ou dos “instrumentos psicológicos” transforma as formas do funcionamento psíquico 

anteriormente existente, modificando qualitativamente os processos mentais. 

Francischini (2000, p. 68), retomando os pressupostos vygotskiano, aponta que 

 

[...] considerar os signos enquanto instrumentos psicológicos, em uma 
perspectiva sócio-histórica, implica tomar, como objeto de reflexão, seu 
caráter/construção histórico-social e o processo de internalização das práticas 
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sociais no jogo das interações entre sujeitos, enquanto constitutivos da 
atividade, do sujeito, da linguagem e da realidade. 

 

Dentre os diversos sistemas semióticos existentes, Vygotsky atribui um papel 

fundamental à linguagem enquanto signo por excelência na constituição dos processos 

psicológicos superiores. Dessa forma, ao enfatizar a linguagem enquanto instrumento mediador, 

Vygotsky confere uma papel fundamental a interação social enquanto constitutiva do homem e de 

sua relação com o mundo. 

Ampliando a discussão acerca do papel da interação social, encontramos nos estudos de 

Bakhtin a concepção de língua enquanto enunciação, espaço de interação e constituição do 

sujeito. Assim, considerando a natureza essencialmente social da enunciação, produto de uma 

complexa interação social, Bakhtin apresenta a interação como constitutiva da natureza dialógica 

da linguagem. Para ele,  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída pelo sistema abstrato de 
formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal 
realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui 
assim a realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2002, P. 123) 

 

Sendo a enunciação uma prática social, produto e processo da interação verbal, e, 

portanto, indissociável das relações que mantêm os interlocutores, Bakhtin nos leva a considerar 

interação de maneira mais ampla, relacionando essa noção (interação) não apenas às situações 

face a face, mas aos processos dialógicos que ocorrem tanto na interação entre interlocutores, 

como também no diálogo entre discursos (BAKHTIN, 2000).  

 Outro aspecto importante que podemos depreender/apreender dos estudos bakhtinianos 

para a nossa discussão refere-se ao destaque dado por Bakhtin ao papel desempenhado pelo 

destinatário em relação aos enunciados que lhe são dirigidos. A esse respeito, Bakhtin aponta: 
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“Na realidade toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede 

de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da 

interação entre o locutor e o ouvinte”. (1992, p. 113) 

Constatamos, assim, que Bakhtin (2000) enfatiza o papel ativo do outro no processo de 

comunicação verbal.  

 

Os outros, para os quais meu pensamento se torna, pela primeira vez, um 
pensamento real (e, com isso, real para mim), não são ouvintes passivos, mas 
participantes ativos da comunicação verbal. Logo de início, o locutor espera 
deles uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo enunciado se 
elabora como o que para ir a um encontro dessa resposta (p. 320).  

 

 Todo enunciado, portanto, é elaborado em função da eventual reação/resposta do 

destinatário. O ouvinte (interlocutor), quando recebe e compreende a significação de um discurso, 

assume para com este discurso, uma atitude ativa e responsiva. O ouvinte, portanto, 

 

[...] concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se 
para executar, etc., e essa atitude do ouvinte está em elaboração constante 
durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do discurso, 
às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. (BAKHTIN, 1997, 
p.290) 

 

 Para Bakhtin (2000), toda compreensão de um enunciado é de natureza ativamente 

responsiva e prenhe de resposta. Nesse momento, o ouvinte torna-se locutor. 

 As reflexões trazidas por Bakhtin e Vygotsky possibilitam-nos reconhecer a importância 

de olharmos as interações estabelecidas em sala de aula. Nesse sentido, continuando as 

discussões acerca dessas interações, iremos, a seguir, refletir sobre as interações discursivas na 

dinâmica da sala de aula. 
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1.3.1. Interações discursivas e processos didáticos 

 

Considerando a importância de se contemplar nos estudos sobre interação em sala de aula 

a integração entre os processos didáticos e discursivos que materializam as práticas de ensino e 

aprendizagem, vários autores têm tomado como foco de estudo as interações discursivas, 

procurando integrar essas duas dimensões em suas análises.  

A complexidade do discurso produzido nas interações entre professor e alunos pode ser 

compreendida sob diversas perspectivas de análise. 

Besson, Canelas-Trevisi, Dolz, Mugrabi e Schneuwly (1998, p. 171), defendem que 

  

[...] a situação de ensino deve ser considerada como uma situação social que 
envolve a produção de discurso. Os falantes que interagem nesta situação têm 
funções sociais bem definidas, e o seu discurso se insere em um projeto social 
que podemos caracterizar pela sua perspectiva educacional e que se concretiza 
através de interações discursivas diversas.  

  

Nesta perspectiva, podemos considerar a análise das interações discursivas como uma 

possibilidade para compreendermos as situações de ensino e aprendizagem. Ampliando a 

discussão, encontramos no estudo de Leal e Luz (2001), uma análise do processo de interação 

entre pares em atividades de produção de textos. Essas pesquisadoras realizaram um estudo com 

21 crianças de uma turma de 3ª série do  Ensino Fundamental (8/13 anos de idade), de uma escola 

da rede municipal de ensino do Recife. As autoras analisaram os efeitos das interações nos 

processos de produção de textos através da análise dos textos escritos individualmente e em 

duplas e através da análise das interações discursivas realizadas durante a atividade de produção 

escrita. 

Num primeiro momento da coleta de dados, as crianças realizaram individualmente uma 

atividade de produção escrita dos gêneros notícia, carta e conto. A partir da análise dos textos 

produzidos, as crianças foram classificadas em fracas, médias e fortes. Em seguida, as crianças 
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produziram outro texto, agora em duplas. As duplas foram agrupadas em (fraco/fraco; 

fraco/médio; fraco/forte; médio/médio; médio/forte; forte/forte). Comparando as versões dos 

textos produzidos individualmente e em duplas, as pesquisadoras concluíram que, de maneira 

geral, houve uma melhora significativa nos textos quando eles foram produzidos em situação de 

interação entre pares, com exceção da dupla fraco/fraco nos gêneros notícia e conto.  

Analisando os diálogos entre as crianças durante o processo de produção dos textos, Leal 

e Luz (2001) constataram os efeitos das situações de interações, pois, de maneira geral, nessas 

situações as crianças puderam, entre os pares, refletir sobre os seus textos, negociar estratégias de 

coordenação de ações e reelaborar seus conhecimentos. 

 Constatamos, assim, que, ao analisar as interações discursivas entre os pares, as 

pesquisadoras puderam apreender mais sobre a complexidade das operações que precisam ser 

coordenadas durante a geração de um texto. 

 Macedo e Mortimer (2000) tomaram como objeto de análise em seu estudo a dinâmica 

discursiva na sala de aula, no contexto de ensino e aprendizagem dos aspectos ortográficos da 

escrita. Os dados deste estudo originaram-se de uma pesquisa realizada em uma escola da rede 

municipal de ensino de Belo Horizonte, com uma turma de alunos cursando o primeiro ano do 

segundo ciclo (correspondente ao terceiro ano de escolaridade). Esses dados foram coletados 

através de filmagens, observações e entrevista com a professora e em seguida organizados em 

episódios de ensino.13  

No episódio foco de análise do estudo, a atividade desenvolvida pelos alunos consistiu em 

“reescrever ortograficamente o texto de um aluno, de forma coletiva” (p.162). Na aula anterior, 

os alunos haviam realizado uma produção de texto individual, a partir de uma sequência de 

quadrinhos retirados de uma revista em história em quadrinho (Turma da Mônica).  

                                                 
13 Macedo e Mortimer (2000, p.158) compreendem episódios de ensino como “um recorte metodológico  
que resulta em fragmentos, que são parte de um processo mais amplo de elaboração do conhecimento”. 
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A análise das interações discursivas permitiu aos pesquisadores considerar o discurso da 

professora como um discurso unívoco e dialógico, uma vez que favoreceu a enunciação das vozes 

dos alunos, convocando-os a participarem como partes constitutivas do processo de 

aprendizagem mas, também, buscou conduzir e orientar para a construção de um determinado 

sistema único de regras ortográficas. A dinâmica discursiva apontou que a professora possibilitou 

a explicitação e problematização das hipóteses dos alunos sobre a ortografia da língua. Os dados 

levaram os autores a defender que o estudo das interações discursivas em sala de aula permitiu 

analisar como o processo de ensino e aprendizagem foi conduzido pela professora e como foi a 

construção e elaboração dos conhecimentos pelos alunos. 

Besson, Canelas-Trevisi, Dolz, Mugrabi e Schneuwly (1998), apontam que as pesquisas 

que estudam o discurso dos professores em sala de aula não estão considerando esse discurso de 

um ponto de vista didático. Os autores defendem, portanto, a necessidade de analisar os discursos 

para se compreender como funciona a mediação entre professor, alunos e conteúdo de ensino. 

Guiados por esta concepção, estes pesquisadores apresentaram duas pesquisas que buscavam 

analisar os discursos do professor em práticas de ensino da escrita (pesquisa 1) e analisar as 

interações discursivas em situações de ensino do gênero relato (pesquisa 2).  

A pesquisa 1 procurou responder as seguintes questões: 

 

- Como é estruturado o trabalho de expressão escrita e, portanto, o discurso do 
professor (apresentação do trabalho, tipos de atividades escolhidas, relação entre 
as diferentes atividades)? 
- Como são definidos os gêneros trabalhados em aula, ou, em outras palavras, 
como são apresentadas aos alunos as tarefas de escrita que devem realizar? 
- Quais são os critérios de avaliação que aparecem nos discursos e quais são as 
representações do funcionamento da língua subjacentes nos discursos dos 
professores? (BESSON, CANELAS-TREVISI, DOLZ, MUGRABI e 
SCHNEUWLY,1998, p. 174) 
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A análise dos resultados desta pesquisa apontou que o discurso dos professores estava 

centralizado nos aspectos representativos da linguagem. As instruções dadas pelos professores para 

ajudar os alunos a escreverem seus textos “apresentam, às vezes, uma sobrecarga de conteúdos e 

referem-se a gêneros escolares cujas características não foram apresentadas de forma explícita; 

ainda pior, são, frequentemente, ambíguas ou até contraditórias em relação ao gênero ao qual se 

refere realmente o objetivo do professor”. (BESSON, CANELAS-TREVISI, DOLZ, MUGRABI 

e SCHNEUWLY,1998, p. 187) 

 A pesquisa 2 colocou as seguintes questões para serem analisadas: 

 

- Até que ponto as interações discursivas em aula relativas ao relato, seja sobre 
conhecimentos teóricos ou conhecimentos práticos, podem ser consideradas 
pertinentes para uma instrumentalização útil à produção de um texto? 
- Existe alguma relação entre a presença deste referencial – conhecimentos 
relativos ao relato – nas interações discursivas e a constituição, na situação de 
ensino, de uma rede de pontos de referência que possam se converter para os 
alunos em instrumentos eficazes para a produção de gêneros narrativos? 
(BESSON, CANELAS-TREVISI, DOLZ, MUGRABI e SCHNEUWLY,1998, 
p. 188) 

  

Segundo os autores, a análise das interações discursivas que se desenvolveram durante a 

situação de ensino revelou que estas foram pouco pertinentes para o objetivo que se pretendia no 

módulo de ensino observado. O objetivo do módulo consistia em instrumentalizar o aluno para 

sua produção escrita, ou seja, “conduzir os alunos ao domínio das operações básicas para a 

produção de um gênero narrativo”. (p198). Os dados obtidos apontaram uma importante 

defasagem entre o discurso produzido durante as situações de ensino e objetivo que se buscava. 

Rojo (2007) aponta alguns pesquisadores brasileiros que procuraram contemplar nos seus 

estudos os aspectos didáticos e discursivos da aula. Dentre esses estudiosos, traremos aqui o 

estudo de Batista (1997) e o de Matêncio (2001) por trazerem muitas contribuições para a nossa 

pesquisa.  
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Batista (1997), tomando como objeto de estudo a produção discursiva da aula, procurou 

analisar as relações existentes entre a língua que se ensina, o processo de produção do discurso e 

a organização do trabalho na sala de aula. Em seu estudo, o autor defende que a produção 

discursiva na aula de português se organiza em duas instâncias de produção do discurso: a 

instância da aula e a instância do exercício.  

Na instância da aula, o autor verificou três conjuntos de estratégias discursivas que 

organizavam o discurso e que constituíam os pólos de interlocução. Distingue, portanto, o autor, 

as seguintes estratégias: “aquelas por meio das quais se faz a organização local e intermediária do 

discurso, aquelas por meio das quais se constituem os pólos da interlocução e aquelas por meio 

das quais se faz a organização global da interlocução.”(p. 39). 

Segundo Batista (1997), através das estratégias de organização local, o discurso produzido 

organiza-se localmente, configurando-se na troca de turnos entre os interlocutores, definindo 

seqüências triádicas. Quanto à organização global da interlocução, as estratégias discursivas 

organizam a interlocução através de um conjunto de atividades, definidas de acordo com seus 

objetivos de ensino.  

 

É no interior dessas unidades mais gerais do discurso – as atividades – que 
devem ser inseridas aquelas unidades menores já descritas aqui e que lhe são 
hierarquicamente inferiores: aquelas de nível intermediário, constituídas de um 
conjunto de seqüências em torno de uma mesma pergunta, e aquelas de nível 
local, constituídas, por sua vez, de seqüências triádicas de turnos. (BATISTA, 
1997, p. 63) 
 

O terceiro conjunto de estratégias discursivas que também se realiza na instância da aula 

são aquelas através das quais constituem-se os pólos de interlocução, marcando-se os papéis 

daqueles que os ocupam, reduzindo a heterogeneidade das possibilidades de interação. Esses 

pólos de interlocução são constituídos pelo professor e os alunos como corpo unificado. 
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Em primeiro lugar, é preciso constituir os pólos da interlocução, unificando o 
conjunto heterogêneo de alunos num único pólo e mantê-lo ao longo da aula 
através de um conjunto de estratégias. É preciso também constituir a instância 
do exercício, pondo em funcionamento e atualizando o conjunto de textos que 
fornecem a base da organização da aula. É preciso, então, objetivar as relações 
dos alunos com os saberes que se ensinam, conhecê-los e avaliá-los, para 
corrigi-los, e, com base em tudo isso, formar grupos de alunos de acordo com 
suas relações com os saberes e distribuí-los ao longo do espaço e do tempo 
escolares, dando prosseguimento a esse contínuo processo de homogeneização e 
distinção dos alunos pela seleção dos mais próximos e separação dos mais 
distantes. (BATISTA, 1997, p. 97/98) 

 

Entretanto, como destaca Batista,  

 

Dada, portanto, a permanente contradição em torno da qual se organizam os 
pólos da interlocução na instância da aula, o professor tende a ter como 
interlocutores não apenas um corpo unificado e silencioso, mas também um 
corpo encerrado na representação e nas classificações que o próprio professor 
faz de seus alunos e de suas necessidades: um corpo imaginário. Ao que tudo 
indica, é essa representação dos alunos que, em grande parte, guia o professor na 
distribuição dos turnos de resposta aos alunos. É uma antecipação das 
possibilidades de acerto ou de erro nessas respostas e, assim, dos proveitos – ou 
dos danos – que sua avaliação e correção podem trazer para a interlocução, que 
parece estar na base da decisão de o professor endereçar a um ou outro aluno 
uma específica pergunta. (op. cit. p. 58) 

 

Uma outra instância de produção do discurso na aula de português, segundo Batista, é a 

instância do exercício. 

 

Trata-se de uma instância que se organiza em torno de um conjunto de textos 
escritos, articulados entre si, em grande parte fornecidos pelo livro didático. 
Esses textos, por um lado, constroem e predispõem os interlocutores da 
atividade em que nessa instância se dá, suas relações, objetivos e estratégias. Por 
outro, esses textos constroem, ainda, os horizontes da interlocução que se realiza 
na instância da aula, grande parte de suas estratégias e de suas formas de 
articulação e de progressão do discurso. (p. 80, 81) 

 

De acordo com Rojo (2007), um outro estudo sobre a interação em sala de aula que 

também procurou contemplar as dimensões discursivas e didáticas foi o realizado por Matêncio 

(2001). Buscando compreender o que acontece em uma aula de língua materna, nas suas 
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dimensões discursivas e didáticas, Matencio (2001), propôs um modelo analítico que possibilita 

fundamentos teóricos e metodológicos para a investigação da interação didática. Seu corpus foi 

constituído de textos e de interações em sala de aula do Brasil e da França.  

Na sua análise, a autora apresenta as noções de atividade e tarefa didática. “a atividade 

didática é considera como uma operação de ensino/aprendizagem complexa, englobando ao 

mesmo tempo várias seqüências didático-discursivas, as tarefas, que têm como objetivo 

justamente realizar a atividade”. (Matencio, 2001, p. 107). 

No seu modelo analítico, após a transcrição da aula, é feito uma macroanálise da aula em 

seqüências discursivas que seriam as tarefas caracterizadas por uma unidade temática e funcional. 

Em seguida, é feita a microanálise de cada seqüência.  

Para Matencio (200, p. 126),  

 

A intervenção é a maior unidade monologal, podendo ser verbalizada ou não, 
iniciativa ou reativa, a tomada da palavra ou a emissão de segmentos como os 
marcadores discursivos; enfim, a intervenção representa a contribuição de um 
dos interlocutores para a co-construção de sentidos em uma seqüência.  
 

As intervenções, por sua vez, são segmentadas e analisadas com base nas operações 

didático-discursivas que representam. São três as categorias através das quais se podem observar 

as operações didático-discursivas: segundo sua função seja de natureza informativa; de natureza 

incitadora; ou de natureza apreciativa. Na categoria de natureza informativa, encontramos as 

ações de indicação, de informação ou de reiteração. Na categoria de natureza incitadora, 

encontramos as ações de demanda e de redemanda. Na categoria de natureza apreciativa, as ações 

de avaliação ou de ratificação. (MATENCIO, 2001) 

 

Para identificar as operações didático-discursivas, as principais referências são, 
externamente, as intervenções anteriores e posteriores e, internamente, sua 
coerência semântica e pragmática; dito de outra forma, seu movimento 
discursivo. (p.131). 



 

 

54 

A análise das operações didático-discursivas traz informações acerca do gerenciamento da 

interlocução em relação à construção do objeto de ensino/aprendizagem ou às funções e lugares 

dos interlocutores. A autora apresenta alguns exemplos de intervenções e das operações didático-

discursivas que as constituem. 

 

Quadro 2: Exemplos de algumas intervenções, extraído de Matencio (2001, p. 131) 

 

Assim, proponho que a intervenção 05 seja examinada como sendo constituída 
por três operações didático-discursivas: inicialmente a professora realiza uma 
reiteração das condições de participação em sala de aula (a repreensão), em 
seguida ela realiza uma demanda de fazer (apresenta o comando) e finalmente 
ela fornece uma informação complementar sobre a qual será o objeto de 
ensino/aprendizagem contemplado pela atividade do dia (o discurso direto). 
Nessa intervenção, o foco discursivo é o comando, a demanda de 
fazer.(p.133/134) 

[...] 
Na intervenção 07, também realizada pela professora, encontram-se quatro 
operações didático-discursivas: inicialmente ela faz uma avaliação (positiva) da 
intervenção 02 em termos de seu conteúdo; depois ela dá uma informação 
sobre a utilização do discurso direto que é, ao mesmo tempo, uma avaliação 
(negativa) da pertinência da intervenção 02 para a realização da atividade; 
para finalizar, ela fornece uma informação sobre as condições de produção da 
atividade. Nessa intervenção, a professora salienta, como foco discursivo 
principal, o modo de fazer a atividade. (p. 134). 

 

05.  P.: psiu/ eu não repito/ (13.0) então eu 
repito para (incompreensível)/ e da próxima vez S. 
hein? como na escrita a gente vê que as pessoas 
falam? em uma narrativa 
 
06.  My.: o que é? o que dizem os personagens? 
 
07.  P.: sim/ os personagens as pessoas é igual/ 
então agora vocês escrevem/ vocês olham o 
capítulo seis e vocês me diz/ vocês me dizem/ 
vocês escrevem primeiro e a gente discute depois/ 
e isso no maior silêncio/ a gente se dá cinco 
minutos/ psiu (3.0) 
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Defendemos, portanto, assim como Rojo (2007), Batista (1997) e Matencio (2001) que os 

estudos sobre a interação em sala de aula precisam integrar as dimensões didáticas e discursivas 

nas suas análises. Em sua grande maioria, os estudos procuram evidenciar os efeitos das ações 

discursivas do professor na construção do contexto de aprendizagem. Entretanto, acreditamos que 

precisamos ampliar nosso foco para os fatores que subjazem essas ações, que se engendram e se 

materializam nas ações discursivas e didáticas, e que podem estar em relação de interdependência 

com as práticas pedagógicas.  

Nesta perspectiva, compreendemos que estudar os processos interacionais vivenciados em 

sala de aula, buscando contemplar os aspectos didáticos e discursivos, possibilita aprofundar os 

conhecimentos acerca dos fenômenos que permeiam a relação professor-aluno. Ampliando essa 

discussão, apresentamos a seguir alguns estudos e proposições teóricas sobre as expectativas em 

sala de aula com o intuito de aprofundarmos nossas reflexões acerca da dinâmica do cotidiano 

escolar.  

 

1.4. Expectativas de professores e contexto da sala de aula: algumas reflexões 

 

 A sala de aula se apresenta como um cenário dinâmico e atravessado pela trança que se 

constrói entre o aluno, o professor e o objeto de conhecimento. Nesse sentido, podemos 

considerá-la como um espaço propício para a manifestação de valores, julgamentos, e 

expectativas.  

Segundo Trouilloud (2002, em LAFFAYE, 2005, p. 7), as expectativas representam “os 

mecanismos através dos quais as experiências passadas e os conhecimentos são utilizados para 

predizer o futuro”. Essas expectativas são construídas pelos indivíduos a partir de suas 
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experiências, de sua percepção do outro, dos julgamentos elaborados, de seus valores, das 

convenções sociais, especialmente de suas representações. 

Considerando a especificidade da sala de aula, diversos estudos procuraram identificar os 

elementos que se constituiriam como uma base a partir da qual os professores elaboram suas 

expectativas sobre os alunos. Assim, Trouilloud e Sarrazin, (2003), constataram que os resultados 

escolares anteriores do aluno, comentários realizados por professores das classes precedentes, a 

motivação, o comportamento e atitudes do aluno em face às atividades escolares, as 

representações do professor, os julgamentos elaborados, constituem elementos que influenciariam 

na elaboração das expectativas do professor. Entretanto, as expectativas do professor também 

podem ser influenciadas por fatores menos confiáveis e menos precisos, como as características 

estereotipadas associadas a certos grupos sociais, a origem étnico ou social, ao sexo, as 

características físicas.  

De acordo com Trouilloud e Sarrazin (op.cit), no contexto educacional as expectativas 

podem ser classificadas com sendo: 

1) positivas ou negativas; 

2) relativas a um aluno ou comuns a um grupo de alunos; 

3) relativas às competências e desempenho do aluno ou a algumas de suas características 

escolares e morais; 

4) circunscrita a um domínio (por exemplo, ao desempenho futuro em matemática) ou recaindo 

sobre dispositivos gerais (por exemplo, o nível de QI).  

  

Considerando o fenômeno das expectativas do professor e seus efeitos, a investigação 

acerca desse tema têm impulsionado nos últimos trinta anos um rico debate teórico e 

metodológico. Segundo Brophy e Good (1974, apud SCHIAVONI e MARTINELLI, 2005), 
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observam-se duas grandes categorias de pesquisa sobre os efeitos das expectativas de professores. 

Uma categoria envolve trabalhos em que as expectativas de professores foram induzidas 

experimentalmente, e outra que contempla estudos em que as expectativas foram naturalmente 

formadas. No primeiro caso, o procedimento de indução consistia em levar os professores a 

acreditarem em algumas informações falsas sobre os alunos que os conduziriam a acreditar que 

alguns alunos eram mais ou menos capazes do que sugeririam suas capacidades medidas. 

O estudo clássico de Rosenthal e Jacobson (1968, apud TROUILLOUD e SARRAZIN, 

2003), intitulado “Pigmalião na Sala de Aula”, representa um marco da primeira categoria de 

pesquisa. Foi com esse estudo que o tema das expectativas do professor penetrou no cenário 

educativo. Com o objetivo de verificar o efeito das expectativas do professor sobre o rendimento 

dos alunos, esses estudiosos realizaram uma pesquisa em que levaram os professores a acreditar 

que alguns de seus alunos tinham uma forte probabilidade de fazer progressos durante o ano, 

induzindo os professores a desenvolverem expectativas positivas sobre esses alunos. Assim, os 

pesquisadores apresentaram aos professores esses alunos e disseram que os mesmos tinham 

obtido os melhores resultados em testes de inteligência, quando na verdade, essas crianças foram 

selecionadas aleatoriamente pelos pesquisadores. De acordo com os resultados, esses alunos ao 

final do ano escolar apresentaram os melhores resultados no teste de quociente de inteligência. 

Para os autores, o “efeito de pigmalião” faz com que as expectativas funcionem como “profecias 

auto-realizadoras” ou “profecias do autocumprimento”, termo sugerido por Merton (1948, apud 

COLL, 2004), para referir-se ao fato de que, em determinadas circunstâncias, alguém que 

antecipa um acontecimento, ou seja, elabora expectativas sobre algo ou alguém, pode chegar a 

modificar a sua conduta de maneira a aumentar a probabilidade de que a profecia se cumpra e/ou 

a expectativa inicial se cumpra. 
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O estudo de Rosenthal e Jacobson suscitou muitas controvérsias. As críticas centraram-se 

sobretudo no plano metodológico, na maneira como as expectativas foram manipuladas e nos 

métodos estatísticos. 

 Na década de 70, temos uma superação desse tipo de pesquisa em que as expectativas 

eram induzidas experimentalmente, intensificando-se os estudos sobre os efeitos das expectativas 

de professores realizados em contextos naturais. Brophy e Good (1974, apud SCHIAVONI e 

MARTINELLI, 2005) constituem a principal referência nesse grupo de estudos, buscando 

analisar o processo de interação entre professor e alunos em contexto natural para estudar os 

efeitos das expectativas do professor. 

 A pesquisa de Brophy e Good (1974) foi realizada em quatro turmas das séries iniciais. 

Os pesquisadores solicitaram aos professores que classificassem seus alunos de acordo com suas 

próprias expectativas de desempenho. Dessa lista foram selecionados dois grupos de alunos de 

acordo com as expectativas dos professores, um com aqueles alunos identificados como 

prováveis a apresentarem alto desempenho e o outro grupo com aqueles alunos identificados 

como os que provavelmente apresentariam baixo desempenho. Os resultados do estudo 

apontaram diferenças significativas entre os dois grupos. Aqueles alunos cujos professores 

manifestaram altas expectativas demonstraram diferentes tipos de interação com seus professores, 

foram mais participativos nas aulas e receberam mais elogios e menos críticas do que os alunos 

classificados pelos professores como prováveis a apresentarem baixo desempenho. (Brophy e 

Good, 1974, apud SCHIAVONI e MARTINELLI, 2005). 

Neves (2002) procurou investigar as relações entre as expectativas de professores e o 

desempenho do aluno em Matemática. Participaram do estudo122 estudantes de terceira e quarta 

séries do ensino fundamental, de uma escola pública do Estado de São Paulo e seus respectivos 
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professores. Os resultados indicaram que aqueles alunos cujos professores apresentaram 

expectativas mais favoráveis alcançaram melhor desempenho em Matemática. 

Conforme percebemos, alguns estudos vêm apontando relação entre as expectativas 

elaboradas pelos professores e os desempenhos dos alunos. Ampliando essa discussão, o tópico a 

seguir busca refletir sobre as expectativas e o comportamento do professor em sala de aula. 

 

1.4.1.  As expectativas e o tratamento diferenciado do professor 

 

Vários estudos (BROPHY, 1983; JUSSIM, 1989) vem demonstrando uma forte 

correlação entre o desempenho do aluno e as expectativas do professor. Entretanto, necessário se 

faz refletir sobre se são as expectativas mesmas que exercem efeito sobre o desempenho do 

aluno, ou, os comportamentos diferenciados dos professores engendrados por estas expectativas?  

A literatura existente vem identificando diferenças nos comportamentos dos professores 

em relação a seus alunos, diferenças essas possivelmente relacionadas às expectativas que os 

mesmos elaboram sobre seus alunos. As expectativas do professor podem influenciar o seu 

comportamento, afetando na sua interação com os alunos e, assim, podem influenciá-los na sua 

auto-percepção, motivação e desempenho acadêmico. (TROUILLOUD, SERRAZIN, 

BRESSOUX e JULIEN, 2006). 

Jussim (1986, apud COLL, 2004) propõe um modelo de integração dos diferentes fatores 

que determinam os efeitos das expectativas em educação. O modelo abrange em três fases ou 

etapas o processo de formação das expectativas: a fase em que os professores desenvolvem 

expectativas sobre o rendimento escolar dos alunos; a fase em que os professores transmitem as 

suas expectativas aos alunos, proporcionando um tratamento educativo diferente aos alunos, em 

função dessas expectativas; e a fase em que os alunos reagem aos diferentes tratamentos 
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educativos, seja opondo-se às expectativas do professor, seja ajustando-se à essas expectativas, de 

tal maneira que confirmam essas expectativas. 

Um aspecto interessante desse modelo, com relevância para nosso estudo, é quando ele 

propõe a fase em que os professores comunicam suas expectativas aos alunos ao proporcionarem 

um comportamento diferenciado aos alunos. 

 Nesta perspectiva, Solé (2003, p.41) compreende que em função das expectativas que os 

professores têm em relação aos seus alunos, podem proporcionar-lhes tratamentos educativos 

diferenciados. “Quando um professor entre em sua sala de aula traz consigo uma visão dos seus 

alunos que, indubitavelmente, influencia aquilo que vai lhes propor, a forma de propor e sua 

avaliação”. 

 Harris e Rosenthal (1985, apud LAFFAYE, 2005) constataram a partir de uma meta 

análise da literatura que as diferenças relacionadas à maneira como os conteúdos são propostos e 

as diferenças relativas ao clima afetivo criado pelo professor são as que apresentam as mais 

importantes repercussões sobre o desempenho do aluno. 

 Good e Brophy (1998 apud GOOD e BROPHY, 2000), realizaram uma série de estudos 

sobre a relação entre as expectativas do professor e diferenças nos padrões de interação entre o 

professor e os alunos. Sugeriram, então, o seguinte modelo para a compreensão desse processo: 

1. No início do ano, os professores elaboram diferentes expectativas quanto ao comportamento e 

o desempenho dos alunos; 

2. Em consonância com estas expectativas diferenciadas, o professor comporta-se de maneira 

diferenciada com os alunos; 

3. Este comportamento diferenciado comunica aos alunos como é esperado que ele se comporte 

na sala de aula e na performance das tarefas; 
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4. Se o tratamento do professor é consistente ao longo do tempo, e se os alunos não resistem, isto 

provavelmente irá afetar seu autoconceito, sua motivação, seu comportamento em sala de aula 

e suas interações com o professor; 

5. Estes efeitos irão geralmente reforçar as expectativas do professor; 

6. Em última análise, isto irá afetar o aluno e seu desempenho. 

 

A segunda etapa do modelo proposto por Good e Brophy (op. cit.) defende que o 

professor comunica essas expectativas através de diferenciado tratamento em relação aos alunos. 

Esses autores defendem que professores podem comunicar suas expectativas de formas diversas, 

incluindo algumas que são mais sutis de que as formas diretas resumidas no modelo de 

Rosenthal. Ainda segundo esses autores, revisões de literatura sugerem que os comportamentos 

seguintes indicam tratamento diferencial por parte do professor com alunos que atingem alto e 

baixo desempenho: 

1.   Esperar menos tempo para que os alunos com mais dificuldade respondam as questões; 

2.  Dar respostas com um nível mais baixo ou chamar uma outra pessoa ao invés de melhorar as 

respostas dos que apresentam mais dificuldades; 

3. Reforço inapropriado: recompensar comportamento inapropriado ou respostas incorretas dos 

que têm mais dificuldades; 

4. Criticar os que possuem baixo desempenho mais freqüentemente por falhas; 

5. Elogiar menos freqüentemente pelos sucessos os que possuem baixo desempenho; 

6. Falhar em dar retorno a respostas públicas dos que possuem baixo grau de êxito; 

7. Prestar geralmente menos atenção aos que possuem baixo grau de êxito ou interagir com eles 

menos freqüentemente; 
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8. Solicitar pouco os mais fracos para responder a perguntas, ou perguntá-los apenas as mais 

fáceis; 

9. Colocá-los mais longe do professor; 

10. Exigir menos dos que possuem baixo desempenho; 

11. Interagir com os que possuem baixo desempenho mais particularmente que publicamente; 

12. Diferenciar a administração ou atribuição de notas de testes e avaliações, nos quais são 

dados os benefícios de dúvidas em casos fronteiriços aos que possuem mais facilidade, mas 

não aos que possuem dificuldades; 

13. Interagir menos amigavelmente com os que possuem baixo desempenho, incluindo menos 

sorrisos e outros indicadores não-verbais de apoio; 

14. Menos e mais breves informações de retorno às questões dos que possuem baixo 

desempenho; 

15. Menos contato com o olhar e outras formas de comunicação não-verbal de atenção e 

responsividade (sinal para mandar continuar; balançar a cabeça indicando positividade); 

16. Usar menos métodos instrucionais efetivos, mas consomem tempo com os que possuem 

baixo desempenho; 

17. Menos aceitabilidade e uso de idéias dos que possuem mais dificuldades; 

18. Expor os que possuem baixo desempenho a currículos empobrecedores (com conteúdos 

limitados e repetidos excessivamente, com ênfase em atividades mecânicas em detrimento 

da aplicação de atividades que demandam pensamento reflexivo). 

Rosenthal (1974, apud TROUILLOUD e SARRAZIN, 2003) propôs um modelo que 

descreve quatro grandes categorias de comportamentos por meio dos quais os professores tratam 

diferentemente seus alunos a partir das expectativas elaboradas. São eles: 
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1) o clima socioemocional das interações verbais e não verbais entre o professor e aluno. Os 

professores parecem exibir um clima mais caloroso e mais afetivo com os alunos para os quais 

elaboram expectativas elevadas. Por outro lado, os professores concedem menos atenção e 

interagem menos afetivamente com os alunos para os quais elaboram expectativas mais frágeis; 

2) o conteúdo pedagógico e o modo de apresentação das tarefas de aprendizagem. As 

expectativas dos professores podem levar a diferenças na maneira como o professor organiza e 

conduz as atividades; 

3) diferenças nas solicitações e oportunidades de expressão dos alunos; 

4) tratamento diferencial em relação às contribuições dos alunos. 

 Segundo Trouilloud (2002, apud LAFFAYE, 2005, p. 21), “as diferenças de 

comportamento em função das expectativas são visíveis segundo três aspectos: conteúdo das 

interações; frequência das interações entre o professor e o aluno; estilo das interações”. 

 Diante do exposto, constatamos que o estudo das expectativas em sala de aula abre um 

leque de possibilidades de focos de análise. Destacamos, no bojo da discussão do presente estudo, 

a necessidade de aprofundarmos os estudos sobre a relação entre as expectativas e as situações de 

ensino e aprendizagem, com foco na mediação entre o professor, o aluno e o objeto de ensino. 

Além disso, ao nos determos nos processos de ensino e aprendizagem de produção de textos, 

nosso foco de análise, chamamos a atenção para a importância das interações na sala de aula na 

constituição da base de orientação para a escrita do texto, pois acreditamos que precisamos 

investir em estudos acerca das relações entre as representações que os alunos constroem sobre as 

expectativas de seus professores e a constituição dessa base de orientação.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO: OS CAMINHOS DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa, que teve como objetivo analisar a relação entre as expectativas das 

professoras sobre o desempenho do aluno em produção de textos e as concepções e situações de 

ensino de produção textual, insere-se numa abordagem de natureza qualitativa, uma vez que esta 

oferece os subsídios e os caminhos para melhor apreender, compreender e analisar o nosso objeto 

de estudo. Segundo Minayo (1998, p. 21/22), a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo 

de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes [...]”.  

Nesta perspectiva, concordamos ainda com Chizzotti (2006, p. 79), para quem a 

abordagem qualitativa 

 

[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

 

Acreditamos, portanto, que a opção por uma investigação qualitativa permitiu uma melhor 

compreensão do fenômeno abordado. 

 

2.1. Percurso metodológico 

 

 Em linhas gerais, o percurso metodológico compreendeu quatro etapas. Inicialmente, 

selecionamos as professoras participantes da pesquisa. Em seguida, realizamos uma entrevista 

semiestruturada com essas professoras. Logo após, demos início à observação e filmagens das 

situações de ensino de produção de textos. Por fim, temos os procedimentos de análise dos dados. 

Na busca de elementos que possibilitassem atender aos objetivos dessa pesquisa, 

utilizamos, como procedimentos de coleta, a entrevista semiestruturada, a observação e a 
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videografia. Para o tratamento dos dados, utilizamos, como procedimentos de análise da 

entrevista, a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004); e para o tratamento do material coletado 

através das observações e videografia, utilizamos, como procedimentos de análise, a Análise de 

Conteúdo e a perspectiva da análise microgenética. 

Para uma melhor visualização do delineamento metodológico da nossa pesquisa 

apresentamos a seguir o Quadro 3 com o desenho metodológico. 
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Quadro 3: Desenho metodológico 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

COLETA ANÁLISE 

 

OBJETIVOS 

Entrevista 

semiestruturada 

Análise de Conteúdo • Identificar e analisar as expectativas das 

professoras sobre o desempenho no final do ano 

letivo em produção de textos, em relação a cada 

aluno da sua sala.  

Observação e 

Videografia 

Análise de Conteúdo e 

Análise microgenética 

• Descrever e analisar as situações de ensino 

de produção de textos desenvolvidas pelas 

professoras, investigando a clareza e a 

pertinência dos comandos dados e se a 

sequência de atividades propostas favorece o 

trabalho de escrita pelas crianças; 

• Analisar as interações discursivas entre 

professoras e seus alunos durante as atividades 

de produção textual, investigando se as 

intervenções da docente favorecem a 

participação e aprendizagem dos estudantes; 

•Analisar as relações entre as expectativas das 

professoras e as interações discursivas entre as 

docentes e os estudantes, para investigar se há 

diferenças nas interações estabelecidas com os 

estudantes.  
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 Apresentaremos, em seguida, a caracterização dos participantes da pesquisa. Logo depois, 

serão expostos os procedimentos de coleta utilizados. E, por fim, os procedimentos de análise dos 

dados. 

 

2.1.1.  Sujeitos participantes 

 

Participaram da pesquisa três professoras do 2° ano do 2° ciclo do Ensino Fundamental e 

seus respectivos alunos. No presente estudo, denominamos as professoras como professora A, 

professora B e professora C. Aos alunos atribuíremos nomes fictícios.  

As escolas em que atuavam as três professoras eram pertencentes à Rede Municipal de 

Ensino do Recife. As escolas das professoras A e B atendiam alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ou seja, do 1º ano ao 5º ano e alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Ressaltamos que a escola da professora A atendia também alunos da Educação Infantil. A escola 

em que atuava a professora C atendia alunos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. As três 

escolas tinham estruturas físicas semelhantes, eram localizadas em bairros da periferia da cidade 

do Recife e atendiam alunos oriundos em sua maioria de famílias de baixa renda. Contavam todas 

as três escolas com coordenadora pedagógica. 

Centramos nosso estudo com turmas do 2º ano do 2º ciclo, tendo em vista serem essas 

etapas em que há uma maior preocupação escolar com a aprendizagem da produção textual 

escrita. Além disso, de acordo com a proposta pedagógica da Rede Municipal de Ensino do 

Recife, nesta etapa os alunos podem ser retidos quando não tiverem construído as competências 

de leitura e escrita instituídas para o referido ciclo/ano. Isso poderia deixar mais evidente as 

expectativas que permeiam a relação professor-aluno. O critério de seleção dos participantes foi o 

interesse da professora em contribuir com o estudo e a sua permissão para a realização das 
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filmagens das aulas. Visitamos algumas professoras através de indicação de pessoas conhecidas e 

chegamos a essas três professoras. Após apresentarmos em linhas gerais o nosso interesse em 

estudarmos situações de ensino de produção textual, marcamos um encontro para a realização das 

entrevistas. O perfil geral das docentes pode ser visualizado no quadro a seguir: 

Quadro 4: Perfil das professoras participantes da pesquisa 

Professora Idade Formação da docente Tempo de 

docência 

Tempo de docência 

no 2° ano do 2° ciclo 

A 35 Magistério e cursando 

Pedagogia 

15 anos 3 anos e meio 

B 41 Graduação em Pedagogia e 

Especialização em 

Gerenciamento Pedagógico 

20 anos 8 anos 

C 28 Graduação em Pedagogia e 

Especialização em 

Psicopedagogia (cursando) 

11 anos 3 anos 

 

 Como podemos observar, em relação à formação acadêmica, as professora B e C 

concluíram a graduação em Pedagogia; e a professora A está cursando Pedagogia. Todas as 

professoras tinham mais de 10 anos de docência e entre três a oito anos de docência no 2º ano do 

2º ciclo. As idades variavam entre 28 e 41 anos. Em relação às turmas nas quais essas professoras 

atuavam, o quadro abaixo traz suas principais características. 

Quadro 5: Caracterização das turmas 

Professora Quantidade de alunos 

frequentando 

Faixa etária dos 

alunos 

A 23 9 a 14 anos 

B 29 9 a 13 anos 

C 35 10 a 12 anos 
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 Conforme evidencia o Quadro 5, a turma da professora A tinha uma frequência de 24 

alunos, com faixa etária entre nove e quatorze anos de idade. A professora B tinha 29 alunos 

frequentando, com idade entre nove e treze anos. A turma da professora C tinha uma frequência 

de 35 alunos, com idade entre dez e doze anos. 

  

2.1.2. Procedimentos de coleta  

 

2.1.2.1. Entrevista semiestruturada 

 

A entrevista foi utilizada nesta pesquisa por se tratar de um instrumento capaz de fornecer 

dados referentes à  

 

[...] fatos; idéias, crenças, maneira de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de 
sentir; maneiras de atuar; conduta ou comportamento presente ou futuro; razões 
conscientes ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras de 
atuar ou comportamentos. (JAHODA, 1951, 152, apud MINAYO, 1998, p. 
108) 

 

Utilizamos a entrevista semiestruturada com o intuito de, inicialmente, caracterizar o 

perfil das professoras; e em seguida, explorarmos questões voltadas à sua prática de produção de 

textos na sala de aula e questões voltadas a apreensão das suas expectativas acerca do 

desempenho de cada aluno no final do ano letivo em produção de textos.  

Por entrevista semiestruturada, Trivinõs (1987, p. 146), define:  

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo 
de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante.  
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O roteiro da entrevista procurou focar questões referentes à: quem era o aluno, sua idade, 

como o aluno estava em produção de textos, o desempenho do aluno nos textos escritos, como a 

professora acreditava que o aluno estará em produção de textos no final do ano letivo. O roteiro 

serviu como guia, como um “[...] facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da 

comunicação” (MINAYO, 1998, p. 99), permitindo que fossem feitas as necessárias adaptações. 

As entrevistas foram realizadas na própria escola de cada docente e gravadas em áudio e em 

seguida transcritas.  

 

2.1.2.2. Observação e videografia 

 

Utilizamos também para coleta de dados os procedimentos de observação com o uso da 

videografia, mediante os quais procuramos analisar o contexto escolar de produção de texto 

escrito, nas turmas pesquisadas, buscando obter dados sobre as situações de ensino de produção 

de textos e sobre as interações discursivas das professoras com seus alunos nas atividades de 

produção textual. 

Segundo Mynayo (1998, p. 59), “a técnica de observação participante se realiza através do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos.”  

Diante da especificidade do objeto de estudo, da necessidade de registrar e descrever 

detalhadamente a dinâmica das interações discursivas que acontecem na sala de aula, 

assegurando a possibilidade de retomar as situações tantas vezes quantas fossem necessárias para 

a análise, registramos, em vídeo, as situações de ensino de produção de textos vivenciadas em 

cada sala de aula. A videografia, de acordo com Meira (1994), tem como objetivo o estudo da 

atividade através de filmagens de vídeo, possibilitando uma excelente meio para a compreensão 
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dos mecanismos e elementos subjacentes à atividade humana. Registramos em vídeo, 

aproximadamente, 09 aulas da professora A, totalizando cerca de 36 horas; 05 aulas da professora 

B, com cerca de 20 horas e 08 aulas da professora C, totalizando cerca de 32 horas. 

 

2.1.3. Procedimentos de análise dos dados  

 

      2.1.3.1 Análise de Conteúdo 

 

Conforme já anunciado anteriormente, utilizamos, para o tratamento dos dados das 

entrevistas e das situações de ensino, a Análise de Conteúdo, tendo em vista que ela se apresenta 

como bastante indicada para o estudo das motivações, valores e crenças (BARDIN, 2004), além 

de se caracterizar como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações” (p. 27). O 

pesquisador, no processo de análise de conteúdo, 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. 36).  

A técnica de análise de conteúdo pressupõe três etapas, definidas por Bardin (2004) como: 

pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Segundo Bardin (op.cit), a primeira etapa, a pré-análise, consiste num processo de escolha 

dos documentos ou definição do corpus de análise; retomada das hipóteses e dos objetivos da 

análise e elaboração dos indicadores que fundamentem a interpretação final. No nosso estudo, 

procedemos, nesta primeira fase, à leitura flutuante dos dados (BARDIN, 2004) de maneira a 

possibilitar um contato com o material, favorecendo a emergência dos temas, sempre atentos aos 

objetivos e pressupostos teóricos. 

A segunda etapa, exploração do material, consiste na codificação dos dados, que 

“corresponde a uma transformação [...] dos dados brutos do texto, transformação esta que, por 
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recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo [...]” (BARDIN, 

op. cit, p. 97). No nosso estudo, a unidade de significação a codificar, visando à categorização, 

foi o tema, na medida em que o tema é para Bardin (op.cit) uma unidade de registro, geralmente 

utilizado em estudos de motivações, opiniões, atitudes, valores e crenças. Ainda, segundo Bardin 

(op. cit) 

 

[...] 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” (op. cit., p. 99). 

 

A categorização dos dados é definida por Bardin (op.cit, p. 111), como  

 

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 efetuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos. 

 

 Assumindo esses pressupostos e atentas aos objetivos e corpo teórico, buscamos, então, a 

construção de categorias, que resultaram da emergência dos elementos nas falas dos participantes 

da pesquisa, observando-se, portanto, o agrupamento dos elementos que constituíram as 

expectativas das docentes e as intervenções nas situações de ensino de produção textual. 

A terceira etapa da Análise de Conteúdo consiste no tratamento dos resultados, 

levantamos inferências e realizamos interpretações, a partir do quadro teórico norteador da 

investigação, buscando, “[...] 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. 36), na tentativa de 

compreender as expectativas construídas pelas professoras e as relações entre essas expectativas e 

as situações de ensino de produção de textos. 
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2.1.3.2. Análise microgenética 

 

Para o tratamento do material coletado através das observações e videografia, utilizamos, 

também, como procedimentos de análise, a perspectiva da análise microgenética, procurando 

analisar o desenvolvimento das atividades de produção de textos, no sentido de apreender os 

principais elementos que estruturam as situações de ensino de produção de textos desenvolvidas 

pelas professoras pesquisadas e analisar as interações discursivas entre professoras e seus alunos. 

Todos os registros videográficos foram analisados a partir da perspectiva da análise 

microgenética, que, de acordo com Góes (2000),  

 

[...] trata-se de uma forma de construção de dados que requer a atenção a 
detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para o 
funcionamento dos sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições 
sociais da situação, resultando num relato minucioso dos acontecimentos. [p. 9] 

 
 

A perspectiva da análise microgenética, configura-se, portanto, como uma abordagem que 

está voltada para os detalhes da ação, defendendo o entrelaçamento das dimensões cultural, 

histórica e semiótica. Os aspectos micro e genético no seu conceito têm em vista que, 

 
[...] essa análise não é micro porque se refere à curta duração dos eventos, mas 
sim por ser orientada para minúcias indiciais – daí resulta a necessidade de 
recortes num tempo que tende a ser restrito. É genética no sentido de ser 
histórica, por focalizar o movimento durante processos e relacionar condições 
passadas e presentes, tentando explorar aquilo que, no presente, está impregnado 
de projeção futura. É genética, como sociogenética, por buscar relacionar os 
eventos singulares com outros planos da cultura, das práticas sociais, dos 
discursos circulantes, das esferas institucionais. (GÓES, 2000, p.15) 

 

Considerando a extensão dos registros videográficos que foram realizados e o necessário 

estudo minucioso, realizamos um recorte para a investigação, com a delimitação de uma unidade 
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de análise. Todos os registros videográficos foram, então, selecionados para análise na forma de 

mapas de eventos e de episódios de ensino14, extraídos das aulas gravadas.  

Os episódios escolhidos para análise foram aqueles que “ajudam a caracterizar a dinâmica 

das interações discursivas que ocorrem no processo de ensino-aprendizagem” (MACEDO e 

MORTIMER, 2000, p.158) 

 A análise dos registros videográficos seguiu, de maneira geral, os seguintes passos:  

1) Contato inicial com os dados, procurando criar intimidade com os registros. Nesse momento 

os vídeos eram assistidos livremente; 

2) Transcrição detalhada de cada aula, procurando apreendê-las através de uma visão 

panorâmica, considerando a sequência global das situações de ensino de produção de textos; 

3)  Seleção e transcrição integral, detalhada e minuciosa dos eventos e dos episódios; 

4) Discussão dos mapas de eventos e dos episódios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Estamos considerando episódios de ensino como “um recorte metodológico que resulta em fragmentos, 
que são parte de um processo mais amplo de elaboração do conhecimento”. (MACEDO e MORTIMER, 
2000, p.158) 
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: TECENDO DIÁLOGOS  

  

Os resultados desta pesquisa serão apresentados em três seções. Na primeira seção (3.1), 

O que dizem as professoras sobre seus alunos: conhecendo as expectativas das docentes, 

apresentaremos a análise e interpretação dos dados das entrevistas, com o foco nas expectativas 

das professoras sobre o desempenho de cada aluno da sua sala no final do ano letivo em produção 

de textos.  

Na segunda seção (3.2), A prática escolar de produção de textos, realizaremos uma 

descrição e análise geral das situações de ensino desenvolvidas pelas professoras pesquisadas, o 

que possibilitará uma visão global das situações de ensino como um todo. 

 E, por último, na terceira seção (3.3), Expectativas e situações de ensino: o que 

nos revela a dinâmica da sala de aula, analisaremos as interações discursivas entre professoras 

e alunos durante as atividades de produção de textos. Nesse sentido, buscaremos discutir sobre as 

possíveis relações e sentidos existentes entre as expectativas apresentadas pelas professoras sobre 

o desempenho em produção de textos dos seus alunos e as situações de ensino vivenciadas em 

sala de aula. 

 

3.1.  O que dizem as professoras sobre seus alunos: conhecendo as expectativas das docentes 

 

Nesta seção, conforme colocado anteriormente, apresentaremos e discutiremos os dados 

das entrevistas, analisados a partir da perspectiva da Análise de Conteúdo de Bardin (2004). 

Estamos considerando expectativas como “[...] aquilo que as pessoas esperam ou 

antecipam que ocorrerá em determinada situação”. (MESTRES e GOÑI, 2000, p. 95). 
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Identificando as expectativas 

 

A análise foi orientada pela classificação proposta por Trouilloud e Sarrazin (2003), 

segundo a qual, no contexto educacional as expectativas podem ser classificadas como sendo: 1) 

positivas ou negativas; 2) relativas a um aluno ou comuns a um grupo de alunos; 3) relativas às 

competências e desempenho do aluno ou a algumas de suas características escolares e morais; 4) 

circunscrita a um domínio (por exemplo, ao desempenho futuro em matemática) ou recaindo 

sobre dispositivos gerais (por exemplo, o nível de QI).  

 Assumindo esta classificação, emergiram nas falas das professoras participantes dessa 

pesquisa dois tipos de expectativas em relação ao desempenho de seus alunos no final do ano 

letivo em produção de textos: expectativas positivas e expectativas negativas. As expectativas 

positivas se apresentaram de duas formas, que aqui estamos nomeando de “expectativas positivas 

tipo A” e “expectativas positivas tipo B”. Em relação às expectativas negativas, ressaltamos que 

uma das docentes, a professora C, não apresentou expectativas negativas em relação a nenhum de 

seus alunos. 

Estamos considerando como “expectativas positivas tipo A” quando a professora aponta 

na sua fala que acredita que o aluno vai terminar bem em produção de textos, sem dificuldades. 

Eis um trecho da fala de uma das professoras como ilustração: 

 

Ela vai terminar muito bem, sem dificuldades nos textos dela, sem nenhum 
problema na produção. [Professora C] 

 

Foram consideradas “expectativas positivas tipo B” quando a professora acredita que o 

aluno vai terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades. Abaixo uma ilustração 

desse tipo de expectativa: 

 



 

 

79 

[...] eu acho que ela vai tá no fim do ano melhor do que se encontra hoje, assim, 
ainda vai tá com algumas dificuldades, sabe, mas vai terminar melhor. 
[Professora A] 

 

E, por fim, entendemos como “expectativas negativas”, quando a professora acredita que 

o aluno não vai terminar bem em produção de textos. Segue uma ilustração: 

 

Eu acho que ele não vai terminar bem, não, até porque ele é muito lento. 
[Professora B] 

 

Analisando as expectativas 

 

Cada expectativa acima foi analisada em quatro blocos. Na subseção 3.1.1., as 

“expectativas positivas Tipo A”: a professora acredita que o aluno vai terminar bem em produção 

de textos, sem dificuldades.  

Em seguida, a subseção 3.1.2., com as “expectativas positivas Tipo B”: a professora 

acredita que o aluno vai terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades.  

No terceiro bloco, apresentaremos na subseção 3.1.3., as “expectativas negativas”: A 

professora acredita que o aluno não vai terminar bem em produção de textos.  

No quarto bloco, a subseção 3.1.4., buscaremos levantar algumas aproximações e/ou 

distanciamentos entre as expectativas analisadas e entre as três professoras participantes da 

pesquisa. 

Destacamos que abordaremos em cada expectativa três focos que emergiram nas falas das 

professoras e que nos ajudaram a compreender e caracterizar suas expectativas: Como o aluno 

está em produção de textos? Quem é o aluno? e Como o professor justifica o desempenho futuro 

do aluno?  

 Apresentamos abaixo a Tabela 1 com o intuito de visualizarmos o total de alunos de cada 

professora por tipo de expectativa.  
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Tabela 1: Total de alunos de cada professora por tipo de expectativa. 

 
EXPECTATIVAS POSITIVAS 

 

 

Profª 

 

Quantidade 

de alunos 

frequentando 

 
EXPECTATIVAS 

POSTIVAS  
TIPO A 

 

 
EXPECTATIVAS 

POSTIVAS   
TIPO B 

 

 
TOTAL 

EXPECTATIVAS 

NEGATIVAS 

 
 

A 23 8 35% 5 22% 13 57% 10 43% 

B 29 9 31% 7 24% 16 55% 13 45% 

C 35 23 66% 12 34% 35 100% 0 0% 

 

Ao observarmos a Tabela 1, constatamos que a professora A apresentou expectativas 

positivas em relação a treze alunos (56,52%), e para 10 alunos (43,48%) a docente apresentou 

expectativas negativas. A professora B depositou sobre 16 alunos (55,17%) expectativas 

positivas, enquanto que em relação a 13 alunos (44,83%) apresentou expectativas negativas. A 

professora C, por sua vez, não apresentou expectativas negativas, sendo, portanto, depositadas 

expectativas positivas sobre seus 35 alunos (100%). 
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3.1.1. “EXPECTATIVAS POSITIVAS – TIPO A” : A professora acredita que o aluno vai 

terminar bem em produção de textos, sem dificuldades. 

 Conforme já anunciado anteriormente, nesta subseção, nosso olhar estará voltado para as 

expectativas positivas Tipo “A”. Assim sendo, analisaremos, nesta categoria, as falas das 

professoras relativas aos alunos que, segundo as mesmas, vão terminar bem em produção de 

textos, sem dificuldades. Apresentamos abaixo o Quadro 6 com os aspectos que emergiram nas 

falas das professoras ao se referirem a esses alunos. 

  Quadro 6: Expectativas positivas Tipo A 

desenvolve bem o tema, a idéia; tem coerência; são ricos, excelentes; usa 

bem a pontuação, parágrafos e ortografia.  

A 

tem coerência; escreve bem. B 

COMO O ALUNO 

ESTÁ EM 

PRODUÇÃO DE 

TEXTOS? 

adéqua bem ao gênero textual; tem coerência; usa bem pontuação, 

ortografia, escreve bem. 

C 

interessado; inteligente; excelente; pesquisador; participativo; com 

excelente acompanhamento familiar; tímido. 

A 

inteligente, interessado, participativo. B 

QUEM É O 

ALUNO QUE VAI 

TERMINAR BEM, 

SEM 

DIFICULDADES?  excelente; interessado; participativo; adora ler; que tinha dificuldades, 

mas já está vencendo essas dificuldades, além de muito interessado e 

participativo. 

C 

interessado; inteligente; interessado, apesar de ser tímido.  A 

não houve justificativa. A 

inteligente; interessado B 

não houve justificativa. B 

POR QUE O 

ALUNO VAI 

TERMINAR BEM, 

SEM 

DIFICULDADES?  

interessado; participativo; vínculo que a professora estabelece com seus 

alunos; trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. 

C 
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Considerando o primeiro foco, ou seja, como o aluno está em produção de textos, iremos 

abordar os critérios que as professoras utilizaram quando falaram dos textos escritos e, em 

seguida, se as professoras atribuíram alguma causa ao desempenho do aluno.  

Ao falar dos textos escritos pelos alunos que vão terminar bem, sem dificuldades, a 

professora A apontou que: “desenvolve bem o tema, a idéia”; “tem coerência”; “são ricos”; 

“excelentes”; “usa bem a pontuação, parágrafos e ortografia”.  A professora B pontuou os 

aspectos “tem coerência” e “escreve bem”. A professora C, por sua vez, considerou que o aluno 

ao escrever seu texto: “adéqua bem ao gênero textual”; ‘tem coerência”; “usa bem pontuação, 

ortografia” e “escreve bem”. Eis algumas falas: 

 

[Ivete] Ela faz um texto excelente, ela tem coerência, desenvolve bem a ideia. 
Ela usa parágrafo. Ela usa a pontuação correta. Ela desenvolve o tema. 
[Professora A] 
  
[Geovana] Os textos dela têm muita coerência, ela escreve bem, entendesse? 
[Professora B] 
 
 [Diana] [...] ela tá conseguindo adequar o gênero, ver suas características, ver 
pra que ela tá escrevendo aquele gênero, tem coerência os textos dela, a 
pontuação usa bem, a ortografia também. [Professora C] 

 

Como podemos perceber nos dados acima, o aspecto “coerência” esteve presente na fala 

das três professoras.  Segundo Silva (2009, p. 103), “a coerência na produção escrita dos alunos 

transformou-se em um tema constante nos debates sobre o ensino da produção textual, e de 

acordo com Buin (2007), a coerência está vinculada a um processo de construção de sentidos, 

relacionado à interação social.” Nesse sentido, ao considerarem tal elemento, as professoras 

demonstraram uma aparente preocupação com a construção do significado pelo interlocutor.  

É interessante destacar que a professora C pontuou, ainda, a questão do gênero textual, o 

que parece sugerir uma concepção de escrita que vai além dos aspectos formais, pois salientou, 

por diversas vezes, os aspectos discursivos no trabalho com produção textual. 
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Considerando as causas atribuídas pelas professoras ao desempenho nos textos escritos 

pelos alunos para os quais foram depositadas expectativas positivas (tipo A), as professoras A e B 

atribuíram as causas, predominantemente, às características dos alunos (inteligente, interessado e 

tem apoio familiar). A professora C, por sua vez, deu grande ênfase ao trabalho desenvolvido em 

sala de aula, mesmo que em alguns momentos aponte também o “interesse do aluno”.  

Vejamos alguns trechos das falas das professoras: 

 

[Rebeca] Ela é muito interessada, sempre tá atrás, se interessando por tudo, 
entendeu? [Professora A] 
 
[Álvaro] [...] ah, ele é muito inteligente, esse menino, muito mesmo. [Professora 
B] 
 
[Rosa] É ao trabalho mesmo, assim, você trabalha o gênero, você diz, trabalha e 
mostra o texto como ele é feito, como ele é organizado, você dá conteúdo pra ele 
escrever aquele texto, então, eles escrevem direitinho. [Professora C] 
 
[Bruno] Ele vem melhorando bastante a produção de texto dele. Pelo caderno 
dele da pra gente ter uma ideia dessa evolução dos textos dele. [Professora C] 

  

 Conforme podemos verificar nos depoimentos acima, as professoras A e B parecem 

atribuir a causa do bom desempenho dos seus alunos às características internas deles, 

“interessado”, no caso da professora A; e “inteligente”, segundo a professora B. A professora C, 

por sua vez, enfatiza a dimensão pedagógica, ao apontar o trabalho desenvolvido em sala de aula 

como uma possível causa para o bom desempenho do aluno. 

 Diante desses dados, é interessante apontarmos que alguns estudos vêm investigando as 

relações entre atribuições de causalidade e desempenho escolar.  Nesta linha, é interessante o 

estudo de Martini e Del Prette (2002), que buscou investigar atribuições de causalidade de 

professores do Ensino Fundamental para situações de sucesso ou fracasso escolar dos seus 

alunos. Participaram do estudo 33 professores da 3ª série do Ensino Fundamental de escolas da 
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rede pública de São Carlos. Nos seus resultados encontramos algumas aproximações com nossos 

dados, na medida em que essas autoras também encontraram que nas situações de sucesso 

escolar, as professoras atribuíram o bom desempenho dos alunos principalmente à capacidade e 

esforço dos próprios alunos.  

 Considerando o segundo foco, ou seja, quem é o aluno que vai terminar bem, sem 

dificuldades, temos que na fala da professora A, os aspectos “interessado” e “inteligente” 

marcaram o seu discurso quando se referiu a todos os oito alunos que ela acredita que vão 

terminar bem, sem dificuldades em produção de textos (expectativas positivas tipo A). Essa 

professora acrescentou, para seis dentre esses oito alunos, os atributos: “excelente”, 

“pesquisador”, “participativo” e “com excelente acompanhamento familiar”; e para um aluno foi 

acrescido apenas o aspecto “tímido”.  

 Em relação à professora B, todos os nove alunos que vão terminar bem, sem dificuldades 

(expectativas positivas tipo A), foram descritos por ela com as características: “inteligente”, 

“interessado” e “participativo”. 

 Na fala da professora C, por sua vez, ao falar de 14 alunos dos 23 que na sua avaliação 

vão terminar bem, sem dificuldades, emergiram os seguintes aspectos: “excelente”; 

“interessado”; “participativo” e “adora ler”. Ao falar sobre os outros nove alunos, a professora C 

apontou as características: “o aluno tinha dificuldades, mas já está vencendo essas dificuldades,” 

associando a esse aspecto, os atributos “muito interessado” e “participativo”. 

 Nas falas das professoras, os alunos foram descritos com características com uma 

conotação mais positiva, no entanto, percebemos diferenças quanto a algumas dimensões 

privilegiadas nestas descrições. Observemos os trechos das falas dessas professoras: 

 

Suely realmente é uma aluna muito interessada, muito inteligente. Ela é 
participativa. Suely é uma menina que tem um acompanhamento familiar 
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excelente, sabe. É uma aluna pesquisadora. E eu acho que Suely tem um futuro 
brilhante pela frente. Ela é excelente. [Professora A] 
 
[Geovana] É inteligentíssima. Ela é muito interessada em todas as atividades. 
Ela faz tudo. Ela é interessada, ela participa. [Professora B] 
 
P - Félix é uma das vitórias da sala. 
Pesquisadora -  Vitória?  
P - É, porque ele tinha problema de leitura e muito medo de escrever. [...] apesar 
de ainda ter dificuldade ortográfica, mas ele já está melhorando, ele já escreve 
que é uma beleza e vai terminar muito bem. [...] Félix é muito interessado, 
participa nas atividades de produção de texto, aliás, eu não tenho problema de 
participação com nenhum. [Professora C] 

 

 Nos depoimentos acima transcritos das professoras A e B existe uma forte ênfase nas 

dimensões atitudinais, cognitivas e familiares (participativo, inteligente, acompanhamento 

familiar excelente), enquanto que a professora C enfatiza a evolução do aluno quanto ao seu 

processo de aprendizagem. Essa ênfase ao processo de aprendizagem e suas relações com a 

mediação pedagógica das situações de ensino esteve presente, de um modo geral, em quase todas 

as falas da professora C. Ressaltamos, também, em relação a essa docente, o aspecto “adora ler”, 

como outro aspecto pedagógico que respalda a positividade e que também marcou sua fala em 

vários momentos. Eis um outro trecho da sua fala: 

 

Eliete  adora ler, lê muito. A turma no geral, você vai ver, eles gostam muito de 
ler. 

 

 Ao trazer o elemento “adora ler”, a professora marcou mais uma vez seu discurso com 

ênfase na dimensão pedagógica ao se referir a seus alunos.  

 Em relação ao terceiro foco, ou seja, os aspectos utilizados pelas docentes para justificar o 

desempenho futuro esperado do aluno, encontramos na fala da professora A, de maneira geral, os 

seguintes aspectos: “inteligente” e “interessado”. Isso ocorreu em relação a cinco alunos dos oito 

que, segundo a professora, vão terminar bem, sem dificuldades em produção textual. Ao se referir 

a outro aluno, a docente apontou que o aluno vai terminar bem, sem dificuldades em produção de 
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textos porque é “interessado, apesar da timidez”. Cabe ainda ressaltar que em relação a um aluno, 

a docente na sua fala não levantou nenhum aspecto que pudesse justificar o desempenho futuro 

esperado para o aluno. 

 A professora B, em relação a três alunos, dos nove que vão terminar bem, sem 

dificuldades, apontou na sua fala o aspecto “inteligente” como possível justificativa para o 

desempenho no final do ano letivo desses alunos. Em relação a três alunos houve referência ao 

interesse do aluno na sua justificativa. Já em relação a três alunos, a professora B não relatou na 

sua fala nenhum critério que pudesse justificar o desempenho futuro desses alunos. 

 Eis alguns trechos abaixo: 

 

[Rubia] Eu acho que ela vai terminar o ano produzindo bons textos, porque ela é 
interessada e é inteligente. [Professora A] 
 
[Ivete] É uma menina excelente. Eu acho que ela, ela só tem a crescer. E eu acho 
que ela vai terminar bem em produção de texto, porque ela é muito interessada, 
apesar de ser tímida. [Professora A] 
 
[Gutemberg] Eu acho que ele vai terminar bem no final do ano, é, não vai sair 
com dificuldade nos textos, não, porque ele é muito inteligente, então ele vai 
terminar bem. [Professora B] 

  

  A professora C, por sua vez, apontou, de maneira geral, os seguintes aspectos como 

justificativa para o desempenho do aluno no final do ano letivo: “interessado”; “participativo”; “o 

vínculo que a professora estabelece com seus alunos”; “trabalho pedagógico desenvolvido em 

sala de aula”. Emergiram, portanto, na fala dessa docente, aspectos que revelaram a importância 

que a professora atribui à interação na sala de aula. Eis os trechos da sua fala:  

 

[...] Olha, dele e de todos os outros, que vão terminar muito bem, 
sabe; e mesmo os que estão com alguma dificuldade mas que eu 
acredito que vão melhorar, eu acho que, assim, é, na verdade eu 
atribuo a questão aos laços que você gera com seus alunos, eu 
acredito muito na questão dos vínculos que você tem que ter com 
sua turma, então, de mostrar pra eles que ler é bom, ler é gostoso, 
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e que escrever também é bom, também é gostoso, não é uma coisa 
chata, não é coisa cansativa, eles querem fazer, e eles se ajudam, 
entendesse? Então, assim, à medida que eles sabem que eu tô aqui 
pra ajudar a eles, mas que eles também me ajudam, ai a gente cria 
esse laço. Eles não têm medo de fazer as coisas, eles não têm 
medo de arriscar, não tem medo de errar. Então eles acabam 
errando, erram uma vez, erram duas, na terceira acabou, 
entendesse? Então, eu acho que essa questão de você jogar aberto 
com eles também, não olhar o erro dele como uma punição, 
porque assim, aqui ninguém se não souber fazer, não tem medo de 
vim fazer no quadro, porque o erro deles não é visto como erro 
pra ser punido, mas é aquele erro pra a partir dali a gente estudar 
aquilo. Então, assim, a questão do vinculo que tem comigo e com 
eles, e eles entre eles, mesmo tendo briga, como toda criança, eles 
brigam, já um deu murro na cara do outro, tudo que tem em 
escola, mas eles tem isso. Então se eles veem que alguém tá com 
dificuldade, eles vão ajudar, assim, eles têm isso muito claro. 
Então eu acho que é isso, a questão da forma como você expõe 
pra seus alunos e você ver eles, também, porque eles sabem que o 
errar pra mim, não é pra dizer que eles não sabem de nada e pra 
punir, pelo contrário, esse aqui mesmo Paulo, que tem problema 
de comportamento, a tendência da professora é passar, vai lá pra o 
fim da sala que é pra não dar mais problema pra ninguém, não é? 
Eu não, vem pra cá, pertinho de mim, [...] e eles começam a se 
ajudar, e ele mudou totalmente. 

 
  

 Na sua fala, a professora aponta não apenas as características do aluno como responsáveis 

pelo bom desempenho futuro, ressalta tanto o trabalho desenvolvido em sala de aula e o seu papel 

docente enquanto mediadora dos processos de ensino e de aprendizagem, quanto o vínculo entre 

professora e alunos, e entre os próprios alunos. Destacamos, ainda, que a docente parece 

conceber o erro como fazendo parte do processo de construção do conhecimento do aluno, e não 

como algo a ser punido. 

 Diante dos aspectos que emergiram nas falas das professoras ao falarem sobre os alunos 

para os quais foram depositadas expectativas positivas Tipo A, observamos, de maneira geral, 

que os critérios utilizados pelas docentes ao referirem como esses alunos estão em produção de 

textos, as três docentes apresentaram respostas com foco na geração de idéias. A professora C 

pontuou nas suas respostas a questão do gênero textual. Entretanto, também percebemos que as 

três professoras apresentaram, em alguns momentos, respostas vagas que evidenciam possíveis 
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dificuldades de indicar habilidades/capacidades dos alunos em produção textual. Também 

observamos que as crianças foram descritas pelas três professoras com características com uma 

conotação positiva, tais como, interessado e participativo. Entretanto, a professora C apontou 

ênfase na dimensão pedagógica ao se referir a esses alunos. Em relação ao terceiro foco, “por que 

o aluno vai terminar bem, sem dificuldades”, também encontramos nas três professoras referência 

às causas internas/características dos alunos e encontramos na professora C ênfase nas causas 

pedagógicas.  

 Continuaremos nossas reflexões acerca das expectativas das professoras apresentando, na 

próxima subseção, as expectativas positivas Tipo “B”. 
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3.1.2. “EXPECTATIVAS POSITIVAS – TIPO B” : A professora acredita que o aluno vai 

terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades. 

   

 Analisaremos nesta subseção as falas das docentes relativas aos alunos que, segundo as 

mesmas, vão terminar melhor, apesar de ainda apresentarem dificuldades. 

   Quadro 7: Expectativas positivas Tipo B 

desenvolve pouco o texto; problemas de ortografia; A 

dificuldade de desenvolver, não tem ideias; falta coerência B 

COMO O ALUNO 

ESTÁ EM 

PRODUÇÃO DE 

TEXTOS? tem algumas difculdades porque está em processo de apropriação do 

SEA, mas, produz; problemas de ortografia, mas tá produzind\o 

melhor; tem dificuldades ortográficas porque se apropriou 

recentemente do SEA. 

C 

inquieto e ansioso para terminar a atividade para brincar e conversar, 

mas inteligente; inseguro na hora de escrever, mas interessado.  

A 

inteligente; interessado; lento, mas inteligente.  B 

QUEM É O 

ALUNO QUE VAI 

TERMINAR 

MELHOR, 

APESAR DE 

ALGUMAS 

DIFICULDADES?  

está em processo de apropriação do SEA, mas é participativo e 

interessado; tem déficit de atenção, mas é interessado; tem dificuldades 

ortográficas  porque se apropriou recentemente do SEA; antes tinha 

mais dificuldades, mas hoje está bem melhor  

 

 

C 

está sendo feito um trabalho pedagógico e inteligente; interessado e 

está sendo feito um trabalho pedagógico  

 

A 

inteligente; interessado; está no reforço; trabalho na sala. B 

 

POR QUE O 

ALUNO VAI 

TERMINAR 

MELHOR, 

APESAR DE 

ALGUMAS 

DIFICULDADES?  

é participativo e interessado; suas dificuldades fazem parte do 

processo; o vínculo entre professora e alunos; está sendo feito um 

trabalho pedagógico para vencer essas dificuldades. 

C 
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Em relação a como o aluno está em produção de textos, na segunda categoria 

(expectativas positivas - Tipo B: a professora acredita que o aluno vai terminar melhor, apesar de 

ainda apresentar dificuldades), a professora A apontou os seguintes aspectos ao falar dos textos 

escritos pelos alunos: “desenvolve pouco o texto” e “problemas de ortografia”. Já a professora B 

trouxe no seu discurso os seguintes aspectos: “dificuldade de desenvolver, não tem ideias”; “falta 

coerência”. A professora C, por sua vez, apontou os seguintes aspectos: “tem algumas 

difculdades porque está em processo de apropriação do SEA, mas, produz”; “problemas de 

ortografia, mas tá produzindo melhor”; “tem dificuldades ortográficas porque se apropriou 

recentemente do SEA”. Abaixo algumas falas que ilustraram esses aspectos.  

 

[Lúcio] O texto dele, é, eu acho que falta desenvolver mais o texto, sabe? 
Dificuldades no desenvolvimento, de procurar mais coisa pra escrever. E 
também a ortografia, que tem alguns problemas na ortografia dele. [Professora 
A] 
 
[Arnaldo] Olha, o texto é..., o dele e dos outros também, tem muita dificuldade 
em concluir o pensamento, que eu acho que é uma dificuldade geral da turma, de 
terminar o texto; começa e não termina, ou então cria histórias secundárias 
dentro da mesma história, e não consegue concluir o pensamento, falta coerência 
também...[Professora B] 
 
[Gorete] Já melhorou bastante o texto dela, e a ortografia que é a questão das 
crianças que se alfabetizam tarde, todas tem esses problemas ortográficos que 
vai sendo vencido com o tempo, né? [Professora C] 

 

  Como causas para o desempenho do aluno nos textos escritos, a professora A coloca o 

seguinte: “falta de interesse”; “conversa”; “falta de leitura” e “ausência de um trabalho com 

ortografia, gramática”. A professora B destacou os aspectos “ausência de conhecimentos 

anteriores”; “sua metodologia” e “aprenderam a partir de chuva de idéias”. Em relação à 

professora C, emergiram na sua fala os seguintes aspectos: “a aprendizagem da ortografia é um 

processo”; “ainda está em processo de apropriação da escrita alfabética”. Eis alguns trechos das 

falas das docentes: 
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[Alex] ele quer terminar logo pra ficar brincando, conversando, não se interessa 
muito. [Professora A] 
 
[Lúcio] Eu acho que é falta de leitura, que Daniel é um menino que não lê, 
entendeu? [Professora A] 
 
Uma intervenção maior por conta da escola, minha mesmo, que a gente focou 
muito o ano passado, eu foquei muito no ano passado nessa questão de produção 
textual, produzir texto, coerência e deixei a questão da ortografia, pontuação, um 
pouquinho de lado, entendesse? Porque assim, o pessoal fala tanto produção de 
texto, produção de texto, e a gente acabou que esqueceu a questão das regras, a 
questão gramatical mesmo, entendesse? [Professora A] 
 
[Luciano] Acho que talvez possa ser conhecimentos anteriores que ele não tem, 
ai limita ele e também talvez minha metodologia. [Professora B] 
 
A impressão que eu tenho é que eles aprenderam a escrever a partir de uma 
tempestade de idéias, entendesse? Vá dizendo tudo que você sabe do assunto, aí 
eles vão colocando, eles não tem dificuldades em encher uma folha, eles vão 
enchendo, enchendo... [Professora B] 
 
[Bete] [...] porque ela ainda está em processo de apropriação da escrita 
alfabética. [Professora C] 

 

A professora A em alguns momentos oscilou entre aspectos ligados ao campo da 

responsabilização individual do aluno e aspectos ligados ao seu trabalho em sala, na medida em 

que a mesma referiu uma ausência de seu trabalho voltado para questões normativas e que 

poderia, segundo a professora, de alguma forma estar provocando dificuldades nos alunos. Nessa 

perspectiva também encontramos a fala da professora B, que em alguns momentos oscilou entre 

atribuir responsabilização aos problemas no aluno e, em outros momentos, referiu-se às questões 

de ordem metodológica que poderiam não estar contribuindo para um bom desempenho do aluno. 

A professora C, pareceu não atribuir causas às dificuldades, talvez por concebê-las como 

constitutivas do processo de aprendizagem do aluno.  

 A professora A ao falar sobre dois dos cinco alunos que vão terminar melhor, apesar de 

ainda apresentarem algumas dificuldades, apontou os seguintes atributos: “inquieto e ansioso 
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para terminar a atividade para brincar e conversar, mas inteligente”. Para os outros três alunos, os 

aspectos trazidos pela professora foram “inseguro na hora de escrever, mas interessado”. 

Em relação à professora B, a característica “inteligente” apareceu no seu discurso, ao falar 

de quatro alunos dos sete que, segundo a mesma, vão terminar melhor, apesar de apresentar ainda 

algumas dificuldades. Ressaltamos que para um desses alunos, atribuiu também a característica 

“lento”. A característica “interessado” foi atribuída a três alunos pela professora B. Em relação a 

um desses alunos, a professora acrescentou a sua fala o fato de que este aluno encontrava-se 

fazendo “reforço”. Observemos os trechos das falas dessas docentes: 

 

Felipe é um aluno inquieto, porém bastante inteligente. Ele pega as coisas no ar, 
entendeu? É ansioso. Ele é muito ansioso pra terminar, Agora é pra brincar. Ele 
quer terminar pra brincar, pra conversar, pra tá passeando pela sala. [Professora 
A] 
 
[Isis] Isis, ela é insegura ao escrever, entendeu? Mas, ela também é muito 
interessada. [Professora A] 
 
[José] Agora, é muito lento, muito lento mesmo. Mas ele é inteligente, que eu 
vejo que ele é inteligente. [Professora B] 

 
 [Luciano] Esse aluno é interessado e tá fazendo reforço. [Professora B] 
 

Considerando a professora C, dos doze alunos que vão terminar melhor, apesar de ainda 

apresentarem dificuldades, verificamos que marcou, de maneira geral, seu discurso a constatação 

de que há avanços no processo de desenvolvimento dos alunos: “antes tinha mais dificuldades, 

mas hoje está bem melhor”. Vejamos sua fala: 

 

[Ivone] Ela tinha um pouco de dificuldade de produzir texto (...) mas assim,  ela 
começou a freqüentar as aulas, ela tá vencendo já essa dificuldade dela. Hoje ela 
está bem melhor, tá bem melhor, tá melhorando. [Professora C] 

 

Em relação a um de seus alunos, a professora C pontuou que este estava em processo de 

apropriação do sistema de escrita alfabética, ressaltando o interesse e a participação do mesmo 
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nas atividades de produção de  textos. Para um outro aluno, a professora referiu que o mesmo tem 

déficit de atenção, mas ressalta também o interesse do aluno. De um modo geral, percebemos que 

a professora deu ênfase à evolução dos alunos e diante de algumas dificuldades de alguns alunos, 

pontua o aspecto mobilizador do interesse e participação desses alunos nos momentos de 

atividade de produção textual. Vejamos os depoimentos abaixo:  

 

[Bete] [...] porque ela ainda está em processo de apropriação da escrita 
alfabética, mas isso não impede que ela faça, porque ela faz, nem ela se recusa a 
fazer também, nem ela vê isso como empecilho para ela participar das atividades 
com a turma. [...] e realmente ela tá melhorando cada vez mais. [Professora C] 
 
[Ari] [...] porque ele tem um problema que eu não consigo resolver na sala de 
aula, que ele tem déficit de atenção, ele precisa de um acompanhamento extra, 
mas ele tá evoluindo, ele se interessa sabe? vai evoluindo. [Professora C] 

 

Considerando o terceiro foco, os critérios que emergiram na fala das professoras e que 

podemos considerar como justificativa para o desempenho esperado do aluno no final do ano 

letivo, temos que para a professora A o seu discurso foi marcado pelos seguintes aspectos: “está 

sendo feito um trabalho pedagógico” e “inteligente”; “está sendo feito um trabalho pedagógico” e 

“interessado”. Considerando o primeiro aspecto, “está sendo feito um trabalho pedagógico” e 

“inteligente”, encontramos em dois dos cinco alunos, para os quais a professora acredita que vai 

melhorar, apesar de ainda apresentar dificuldades. Em relação ao segundo aspecto, “está sendo 

feito um trabalho pedagógico” e “interessado”, verificamos que esse aspecto marcou sua fala ao 

se referir aos outros três dos cinco alunos. 

 Em relação à professora B, o seu discurso foi marcado, de maneira geral, pelos aspectos: 

“inteligente”, “interessado”, “está no reforço” e “trabalho na sala”. Já a professora C, 

constatamos que marcaram seu discurso os aspectos: “participativo”; “interessado”; “suas 
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dificuldades fazem parte do processo”; e “está sendo feito um trabalho pedagógico para vencer 

essas dificuldades”. 

 Para as professoras A e B, a explicação parece híbrida, ora os seus discursos foram 

marcados pela dimensão pedagógica do trabalho docente: “está sendo feito um trabalho 

pedagógico”; “reforço”; “trabalho na sala”, ora como se a aprendizagem dependesse 

exclusivamente do aluno “inteligente” e “interessado”.  

 Já a professora C, apesar de trazer aspectos pessoais do aluno: “participativo”; 

“interessado”; marcou sua fala, mais uma vez, com ênfase no vínculo entre professora e alunos e 

na mediação pedagógica nas situações de ensino como aliada do processo de aprendizagem do 

aluno. Vejamos a ilustração nas falas das professoras a seguir, quando situam os processos de 

cada aluno em particular: 

 

[Felipe] [...] pelo que eu tô vendo, porque agora ele tá assim, mas eu não sei se 
eu intervindo, se ele vai conseguir se conscientizar que ele precisa desenvolver 
mais os textos, entendesse? Mas eu acho que vai, com essas intervenções vai 
melhorar, né, e ele também é inteligente? [Professora A] 
  
[Lúcio] Ele precisa muito da minha intervenção na hora de escrever, mas quando 
a gente faz uma intervenção junto com ele, ele desenvolve melhor. E, assim, eu 
percebo que ele é interessado, cada vez que a gente vai fazer uma produção, ele 
procura realmente desenvolver mais, ou então, às vezes antes de escrever ele já 
vai lá no meu birô “tia eu vou escrever assim, assim, o que é que a senhora 
acha?”, entendesse? Então, ele já tá procurando melhorar. [Professora A] 
 
[Arnaldo] Ele é um menino que aprende muito rápido, é inteligente, então eu 
acho que ele vai melhorar um pouco mais em relação a isso, sabe, mas vai 
terminar ainda tendo algumas dificuldades, mas vai melhorar, é...[...]. 
[Professora B] 
 
[Luciano] Melhor, vai terminar ainda com dificuldades, mas posso dizer que 
melhor, ele tá no reforço. [Professora B] 
 
[Rita] É uma menina muito participativa, muito interessada, muito mesmo. Ela 
vai chegar bem melhor no final do ano, se ela tiver dificuldade é ortográfica, 
mas porque veja, ortografia é uma construção, a criança que se alfabetiza na 
alfabetização, ela ainda tem a 1ª série, a 2ª série, a 3ª e 4ª série, ela só teve a 3ª e 
4ª, é um processo. E o trabalho que a gente vem fazendo com ela, sabe, ela 
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participa dos projetos, ela tá se apropriando dos gêneros que a gente vem 
trabalhando... [Professora C] 

 

 Podemos concluir, diante das falas das docentes ao se referirem aos alunos que vão 

terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades, que as três professoras apontam causas 

internas ao aluno, mas também destacam a importância das causas pedagógicas no desempenho 

futuro do aluno.  

 

3.1.3. “EXPECTATIVAS NEGATIVAS” : A professora acredita que o aluno não vai terminar 

bem. 

Os aspectos que marcaram as falas das professoras ao se referirem aos alunos para os 

quais elas demonstraram expectativas negativas estão apresentados abaixo no Quadro 8. 

   Quadro 8: Expectativas negativas 

não produz; dificuldade de ortografia e pontuação; falta 

coerência; não desenvolve o texto. 

A COMO O ALUNO ESTÁ EM 

PRODUÇÃO DE TEXTOS? 

Não produz; falta coerência; não conclui o pensamento; 

não tem ideias. 

B 

inseguro; com histórico de dificuldade; autoestima baixa; 

tem algum problema; disperso; não alfabetizado;  

A QUEM É O ALUNO QUE 

NÃO VAI TERMINAR 

BEM? lento; tem algum problema; histórico de dificuldade; 

conversa muito; não é alfabetizado. 

B 

Não está alfabetizado; contexto familiar; problemas de 

aprendizagem; desconcentrado; não justificou 

A POR QUE O ALUNO NÃO 

VAI TERMINAR BEM?  

Não está alfabetizado; contexto familiar; foram 

ensinados através de chuva de idéias; lento; não 

justificou 

B 
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 Considerando o que as professoras falaram sobre como o aluno está em produção de 

textos, encontramos no discurso da professora A os seguintes aspectos em relação aos alunos que 

não vão terminar bem em produção textual: “não produz”; “dificuldade de ortografia e 

pontuação”; “falta coerência”; “não desenvolve o texto”. Com relação ao primeiro aspecto “não 

produz’, a professora referiu-se a dois alunos. Um desses alunos, segundo a professora A, não 

está alfabetizado e o outro, é deficiente mental. Os aspectos “falta coerência” e “não desenvolve o 

texto” marcaram sua fala ao se referir a nove alunos. Desses nove alunos, a professora A apontou 

também a dificuldade de ortografia e pontuação em seis alunos. Seguem alguns trechos da sua 

fala como ilustração: 

 

[Rita] Ela não faz, ela não produz textos. 

 

[Alfredo] Os textos dele, ele não tem coerência nos textos, a produção escrita 
dele é..., ele não consegue desenvolver um tema... tem também dificuldade de 
ortografia, de pontuação também. 

 

[Silvério] O texto dele é curto, é pequeno, entendeu? Não é bem desenvolvido 

  

 Em relação à professora B, o aspecto “não produz’ marcou sua fala ao se referir ao aluno 

que não está alfabetizado na avaliação da professora. O aspecto “não conclui o pensamento” e 

“não tem ideias”, estiveram presentes no seu discurso ao falar do texto de nove alunos dentre os 

treze alunos que na avaliação da professora não vão terminar bem em produção de textos. Dentre 

esses nove alunos, a professora ainda pontuou para o texto de cinco alunos, a “falta de 

coerência”. Observemos um trecho de sua fala: 

 

André, ele... ele não produz texto não, ele não escreve. 

 
[Nicolas] Ele produz, agora falta coerência. Tem dificuldade de concluir o 
pensamento, ele começa, mistura uma história na outra, não tem ideias. 
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 Em relação às causas atribuídas pelas professoras para o desempenho nos textos escritos 

do aluno que não vai terminar bem o ano letivo em produção textual, a professora A apontou 

como causas os aspectos: “falta de concentração do aluno”; “tem algum problema” e “não está 

alfabetizado” e “falta de apoio familiar”. A professora B apontou como causas para o 

desempenho do aluno os aspectos: “lento”; “não está alfabetizado” e “aprenderam a partir de uma 

tempestade de ideias”. 

 Conforme já destacado anteriormente, alguns estudos vêm buscando compreender 

possíveis relações entre o fenômeno da atribuição de causalidade e o desempenho escolar. Parece 

haver por parte das professoras A e B, predominantemente, um sentido de impossibilidade de se 

responsabilizar pelo desempenho do aluno em produção textual, tendo em vista que as causas 

atribuídas ao seu desempenho encontram-se, de modo geral, nas condições inerentes ao aluno, 

não atribuindo para si nenhuma responsabilidade sobre essas dificuldades, nem sobre sua 

superação. Esses dados parecem encontrar respaldo em alguns estudos, tais como, Gama e Jesus 

(1994); Maluf e Bardelli (1991), que também encontraram em seus resultados que os professores 

atribuíam, predominantemente, o mau desempenho aos alunos e suas famílias.  

Conforme podemos verificar no Quadro 8, ao falar sobre os alunos que não vão terminar 

bem em produção de textos, emergiram na fala da professora A os seguintes aspectos: 

“inseguro”; “com histórico de dificuldade”; “autoestima baixa”; “tem algum problema”; 

“disperso” e “não alfabetizado”. Os aspectos “inseguro” e “tem algum problema” apareceram na 

descrição de quatro dos dez alunos que na avaliação da professora A não vão terminar bem em 

produção textual. O aspecto “histórico de dificuldade” apareceu na descrição de três alunos; 

desses alunos, dois fazem parte do grupo dos que foram descritos também como “inseguro” e 

com “tem algum problema”. Para quatro alunos, a professora atribuiu a característica “disperso”. 
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Um aluno foi apontado como não alfabetizado e com baixa autoestima e um outro aluno foi 

descrito como tendo deficiência mental. 

Em relação à professora B, o aspecto “lento” marcou o seu discurso ao referir-se a seis 

dos treze alunos que ela acredita que não vão terminar bem em produção de textos. Para três 

desses alunos, a docente ainda acrescentou o aspecto “tem algum problema”. Com relação a 

outros seis alunos encontramos na sua fala o aspecto “conversa muito” como destaque. Um aluno 

foi descrito como “não alfabetizado” e “com histórico de dificuldade”. 

Como podemos perceber, as duas professoras enfatizaram aspectos relacionados às 

características individuais com uma conotação mais negativa sobre esses alunos. Os depoimentos 

seguintes ilustram esse sentido: 

  

Geraldo é um aluno que ele tem um histórico de dificuldade. Ele tem um 
histórico desde já, desde pelo menos do que eu tenho notícia desde o 1º ciclo, 
Geraldo é um menino que eu acho que ele tem algum problema de 
aprendizagem, ele tem algum déficit, alguma coisa. Ele se sente inseguro quando 
a gente vai produzir texto...  [Professora A] 

 
Alfredo, ele é disperso, ele não se concentra, ele quer conversar a aula toda. 
[Professora A] 

 
Ele faz, mas conversa muito, muito mesmo, por ele passava o dia conversando 
na sala, e isso é muito ruim. [Professora B] 

 

 O aluno para o qual as professoras apresentaram expectativas negativas é visto a partir de 

suas lacunas, dificuldades e faltas, não havendo qualquer menção de possibilidade de mudança 

desse quadro. 

  As professoras A e B relataram em relação a alguns desses alunos que estes “têm algum 

problema”. Eis algumas falas: 

 

[Adélia] Não sei se ela tem algum problema de fono, entendeu? [Professora A] 
 



 

 

99 

Walter é um aluno que tem problema. Ele é DM. Walter é um aluno que 
começou a freqüentar a escola em junho, mais ou menos, deste ano. Ele é um 
menino que tem uma deficiência mental... ? [Professora A] 
 
Geraldo é um menino que eu acho que ele tem algum problema de 
aprendizagem, ele tem algum déficit, alguma coisa. [Professora A] 
 
[Gilberto] Ele tem algum probleminha psicológico mesmo, tem alguma 
dificuldade de aprendizagem....  [Professora A] 
 
[Givanildo] Ele tem um problema na fala, esse menino. Aí, além de ter esse 
problema na fala ele passa esse problema da fala prá escrita. Aí, assim, eu não 
sei exatamente que problema é esse. [Professora B] 
 
[André] Eu acho que ele deve ter algum problema que eu não sei dizer o que 
é...algum problema na aprendizagem... [Professora B] 
 

As professoras sinalizam que há nesses alunos um “problema”, embora muitas vezes não 

conseguem defini-lo, mas que parece abarcar várias dimensões (fonoaudiológica, psicológica, 

cognitiva, neurológica, etc). 

Considerando os aspectos que emergiram na fala das professoras e que sinalizam um 

sentido de justificativa para o desempenho esperado do aluno no final do ano letivo, temos que 

para a professora A o seu discurso foi marcado pelos seguintes aspectos: “não está alfabetizado”; 

“contexto familiar”; “problemas de aprendizagem”; “desconcentrado”; “não justificou”. O 

primeiro aspecto “não está alfabetizado” esteve presente na sua fala ao se referir a um dos alunos. 

Em relação ao “contexto familiar”, além do aluno acima, esses aspecto também marcou seu 

discurso ao falar de outros três alunos. Na sua fala também emergiu o aspecto “problemas de 

aprendizagem” ao se referir a quatro alunos. Encontramos, ainda, em relação a dois alunos, o 

aspecto “desconcentrado”. Ao falar sobre o aluno que, segundo a docente, tem deficiência 

mental, a professora A não levantou nenhum critério que pudesse justificar o desempenho que a 

professora acredita que o aluno terá no final do ano letivo. 

Em relação à professora B, encontramos os aspectos “não está alfabetizado” e “contexto 

familiar” quando se referiu ao aluno que não produz. O aspecto “foram ensinados através de 
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chuva de idéias” emergiu na sua fala em relação a quatro alunos que na sua avaliação não vão 

terminar bem em produção de textos no final do ano letivo. Em relação a três alunos, 

encontramos o aspecto “lento”. Já em relação a cinco alunos, não foram apresentados na sua fala 

nenhuma justificativa ao falar sobre como ela acredita que eles estarão em produção de textos no 

final do ano letivo. Eis algumas falas: 

  

[Gilberto] Ele vai sair com dificuldades em produção de textos, muitas 
dificuldades, eu fico meio sem condições de ajudá-lo por causa desse problema 
dele, sabe? [Professora A] 
 

[Adélia] Eu acho que ela vai sair daqui com dificuldades em produção de texto, 
vai, na escrita vai, fica difícil eu puder ajudar nessas coisas que eu falei que ela 
tem. [Professora A] 
 
[Pedro] Eu acho que ele não vai tá nada bem, ele é muito lento. [Professora B] 

 

 É interessante pontuarmos que mesmo quando o aspecto destacado pela professora 

referia-se às questões de ordem pedagógica, aparecia um sentido de impossibilidade de 

intervenção didática. Vejamos suas falas: 

 

[Rita] Eu acho que ela vai terminar lendo e escrevendo pequenas palavras. [...] 
mas ela não vai produzir textos não, por causa disso, né, que ela ainda está sendo 
alfabetizada. Sim, e tem também o contexto familiar, viu, que não ajuda. 
[Professora A] 

 
[André] Em relação à produção de texto, eu acredito que...ele não vai produzir 
texto não, ele ainda lê palavras, só. Ele ainda está em processo de apropriação da 
escrita alfabética. E também, eu acho que ele, assim, ele tem problemas 
familiares [...] [Professora B] 
 
Não vai terminar bem, não, viu, porque, assim, parece mais que eles foram 
ensinados, é..., parece que foi a partir de uma chuva de idéias, sabe? A 
impressão que eu tenho dele e da turma em geral é que eles aprenderam a 
escrever a partir de uma tempestade de ideias, entendesse? [Professora B] 
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3.1.4. Aproximações e distanciamentos  

 

Diante da análise anteriormente apresentada dos aspectos que parecem caracterizar as 

expectativas, nos propomos nesse momento a levantar algumas aproximações e/ou 

distanciamentos entre essas expectativas, não perdendo de vista o cenário plural e ao mesmo 

tempo singular em que se vivenciam tais expectativas, sendo, portanto, mobilizador de uma 

multiplicidade de sentidos e significados. 

Considerando que, no processo de formação das expectativas vários elementos entram em 

jogo, mediando e influenciando sua constituição, tais como, as representações construídas, o 

comportamento e atitudes do aluno em face às atividades escolares, as informações prévias 

obtidas, os resultados escolares anteriores do aluno, as concepções elaboradas pelos professores, 

(TROUILLOUD e SARRAZIN, 2003), torna-se interessante a análise dos aspectos que as 

professoras da pesquisa apontaram quando falaram sobre seus alunos, na medida em que podem 

sinalizar possíveis elementos que influenciaram na elaboração das suas expectativas acerca de 

seus alunos. 

Nessa perspectiva, Coll e Miras (2004) apontam que tanto os alunos quanto os professores 

elaboram uma representação mútua das características e capacidades dos outros. Essas 

representações mútuas professor/aluno “[...] geram expectativas com relação ao andamento 

previsível da atividade conjunta e seus resultados. Assim, o professor desenvolve algum tipo de 

previsão sobre o que pode esperar ou não de um determinado aluno, e o aluno, por sua vez, sobre 

o que pode ou não esperar de um determinado professor ou de um determinado colega.” (p. 215) . 

 As professoras descreveram os alunos para os quais depositaram expectativas positivas, 

sejam elas, tipo A ou B, com atributos que vem sendo apontados em vários estudos sobre 

representação social como características do “bom aluno”. O aspecto “interessado”, por exemplo, 
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permeou, de maneira geral, os discursos das três professoras, tanto ao se referirem aos alunos 

considerados que “vão terminar bem, sem dificuldades”, quanto em relação aos alunos que “vão 

terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades”.  

 Nesta perspectiva, é interessante resgatar o estudo de Lima (2009) que, buscando 

compreender as representações sociais do “bom aluno” construídas por professoras da Rede 

Municipal de Recife/PE, apontou, dentre outros resultados, que o elemento “[...] “interessado”, 

em termos de frequência e ordem de importância, é um dos elementos mais importantes do 

possível núcleo central das representações sociais do “bom aluno” pelas professoras” (p. 

170/171).  

 Outro aspecto que marcou a fala das três professoras foi a expectativa positiva em relação 

ao aluno considerado “participativo”. Esse atributo “participativo” vem sendo apontado em 

estudos sobre representação social como uma das características do “bom aluno”, em estudos 

como Luciano (2006), Cruz (2006), Munhóz (2007) e Lima (2009). 

  Confrontando-se esses dados com os que emergiram em relação aos alunos para os quais 

foram depositadas expectativas negativas, percebemos uma nítida diferença de atributos. Para 

esses últimos, as professoras A e B apontaram, predominantemente, atributos que remetem a uma 

representação mais negativa desses alunos, o que vem a reforçar estudos sobre representações 

sociais que tem apontado esses atributos como características de “aluno com dificuldade” ou 

“mau aluno”. (MANTOVANINI, 2001; DONADUZZI, 2003; LUCIANO, 2006; CRUZ, 2006). 

No estudo de Luciano (2006), por exemplo, encontramos algumas similaridades dessas 

características trazidas pelas nossas professoras com os resultados da sua pesquisa sobre 

representações sociais. Esse pesquisador estudou as representações sociais de professores do 

ensino fundamental sobre o aluno. Seus resultados evidenciaram que “o aluno com dificuldades 

de aprendizagem” é representado pelas professoras como: “indisciplinado, disperso, inquieto, 
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com baixa autoestima, sem suporte familiar, com problemas psicológicos e/ou neurológicos”, 

dentre outras características. 

É importante trazermos para reflexão a possibilidade de tais atributos levantados pelas 

docentes estarem associados às representações construídas por essas professoras e pensarmos 

também na possibilidade de existirem relações entre essas representações e a formação das 

expectativas dessas professoras, tendo em vista que conforme colocam alguns autores (JUSSIM, 

1989; TROUILLOUD e SARRAZIN, 2003; COLL e MIRAS, 2004) as representações aparecem 

como um dos elementos que estão na base de constituição das expectativas. 

A relação entre as representações construídas pelos professores e a formação das 

expectativas que os mesmos elaboram sobre seus alunos tem sido abordada por alguns 

estudiosos, tais como Donaduzzi (2003); Coll e Miras (2004). O estudo de Donaduzzi (2003), por 

exemplo, investigou a relação existente entre a representação social do “bom aluno” e as 

expectativas das professoras em relação ao desempenho dos seus alunos. Participaram do estudo 

dez professoras do 1º ano do 1º ciclo de escolas da rede municipal de Blumenal/SC e os 

resultados apontaram que a representação do “bom aluno” está associada aos atributos 

caprichoso, inteligente, ativo, calmo, com ritmo rápido na execução das atividades e com apoio 

familiar. A representação do “mau aluno”, por outro lado, está associada à dispersão, falta de 

aprendizagem, problemas de ordem psicológica e cognitiva e falta de apoio familiar. Para 

verificar a existência ou não da relação entre as representações do “bom aluno” e as expectativas 

das professoras em relação ao desempenho futuro dos seus alunos, foram realizados diferentes 

tipos de correlações e análises discriminantes que mostraram, segundo o pesquisador, que a 

representação do “bom aluno” é determinante na construção das expectativas das professoras em 

relação ao futuro escolar de seus alunos.  
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Outra consideração importante a fazermos diz respeito à relação que pode existir entre as 

causas atribuídas pelas docentes ao desempenho do aluno e a formação das suas expectativas, tal 

como na perspectiva de Gama e Jesus (1994) quando estudaram as relações entre atribuição de 

causalidade e formação das expectativas. Seus resultados apontaram que as expectativas emitidas 

pelas professoras para a primeira série se fundamentaram nas representações sobre a causalidade 

do desempenho escolar desses alunos. Assim, defendem os autores que as atribuições causais 

atuam como mediadores na formação das expectativas e apontam que,  

 

O estudo das atribuições causais e das expectativas dos docentes da escola 
pública brasileira é importante para a compreensão do fracasso escolar, dadas as 
relações demonstradas entre atribuição de causalidade, expectativas, qualidade 
da instrução e desempenho acadêmico verificadas em pesquisas realizadas no 
exterior. (p. 397) 

 

Não podemos nunca perder de vista que esse emaranhado de fatores que entram em jogo 

na elaboração das expectativas assumem o caráter de relação e nunca de causa e efeito. Os dados 

evidenciaram o quanto o fenômeno das expectativas é complexo e que envolve uma série de 

aspectos.  



 

 

105 

3.2. A prática escolar de produção de textos 

 

Nesta seção, faremos uma descrição e análise geral das situações de ensino desenvolvidas 

por cada uma das professoras. Essas análises foram realizadas com base em todas as aulas 

observadas e videografadas. Apresentaremos alguns episódios ilustrativos das análises, extraídos 

dessas aulas. 

 

� PROFESSORA A 

 

A análise mais detalhada das aulas dessa professora revelou as seguintes características 

principais: 

 

a) Quanto aos tipos de atividades que constituem a sequência de ensino e ordem de 

ocorrência dessas atividades, verificamos: uma fase de preparação para a escrita e uma fase 

de produção.  

Em uma das aulas, por exemplo, onde a atividade de produção de textos era a escrita de 

um conto de assombração, a fase de preparação constou da apresentação da atividade; escrita no 

quadro de alguns títulos já lidos anteriormente na sala, rememoração oral dos contos e leitura e 

discussão de algumas informações para ajudar os alunos na escrita. A fase de escrita constou de 

uma produção individual do texto e revisão/correção paralela à escrita.  

 

Quadro 9: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora A 

Contos de assombração: explicitação da atividade; escrita no quadro de alguns títulos de 

contos de assombração lidos em aulas anteriores; relembrando os contos escritos no quadro; 

distribuição de algumas informações para orientar a escrita dos alunos; leitura e discussão 

dessas orientações; escrita individual de um conto; revisão/correção paralela a escrita 
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b) Delimitação do gênero discursivo, finalidade e interlocutor na atividade de produção de 

textos que os alunos devem realizar. 

O episódio a seguir apresenta as interações discursivas entre professora e alunos no 

momento em que é apresentada aos alunos a atividade de produção de textos que eles devem 

realizar. 

  QUADRO 10: Episódio extraído da aula da professora A  

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração que irá compor um livro com contos 

de assombração escritos pelos alunos.  

Contexto: A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados nas suas 

cadeiras.  

Início do episódio: Após fazer a correção coletiva da atividade de casa, a professora apresenta 

aos alunos a atividade de produção de textos que eles devem fazer. 

Fim do episódio: A professora termina a apresentação da atividade e, em seguida, escreve no 

quadro alguns títulos de contos de assombração lidos em aulas anteriores para que os alunos 

falem sobre cada conto. 

A professora diz:  

P – Presta atenção. A gente leu vários contos de assombração, não foi?Felipe, presta atenção!  

As – Foi... 

P – ao longo da semana, não foi isso?  

As – Humm!!! Ehhhh!!!   

P - Hoje a gente vai fazer, psiu! (Para Luiz que estava falando). Hoje nós vamos fazer a 

primeira produção de texto pra um livro, por quê? Porque eu e tia Simone, a gente pensou em 

fazer um livro só de contos de assombração. 

As - Ehhhh!!!  

Suely – Na biblioteca tem um livro de vários alunos.  

[...] 

P – Isso. E esse daqui, esse livro, quem vai produzir são vocês e depois a gente vai dar ele pra 

biblioteca e ai outros alunos vão ler também. Então hoje, psiu! (para Felipe que estava 

conversando) a gente vai pegar os textos que eu já li com vocês, alguns contos, vamos fazer uma 
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lista no quadro. Psiu! Vamos fazer uma lista no quadro. Psiu! Deixa eu terminar de falar(alguns 

alunos conversando).[...] Vai fazer uma lista no quadro de todos que lemos, vai fazer... 

relembrar cada história, como é que acontece, e depois cada um vai escolher um pra escrever 

no caderno de texto.   

[...] 

 

Neste episódio, ao apresentar a atividade de escrita, a professora A delimitou o gênero 

discursivo a ser produzido (conto de assombração), a finalidade (organizar um livro para ser 

doado a biblioteca da escola) e os destinatários (outros alunos da escola).  

 

c) Ênfase na geração de conteúdo e ausência de reflexão sobre o gênero a ser escrito. 

 

Após apresentar aos alunos a atividade de produção de textos, a professora escreveu no 

quadro alguns títulos de contos lidos anteriormente na sala. À medida que os alunos foram 

falando os títulos dos contos, a professora foi escrevendo. Em seguida, a professora pediu para 

que alguns alunos falassem sobre cada conto escrito no quadro.  

 

P – Olha, presta atenção! Vamos ver do que trata cada uma dessas. Quem quer falar sobre a 

perna cabeluda?Fale você Ivete. 

 

Nesse momento (os alunos falando sobre os contos), que durou cerca de 30 a 40 minutos, 

a professora não fez nenhuma reflexão durante as falas dos alunos sobre as características do 

gênero “contos de assombração”. Suas intervenções restrigiram-se a relembrar algum fato do 

conto quando o aluno demonstrava esquecimento.  
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d) Concepção de revisão textual como melhorar o texto para o leitor. 

Quadro 11: Episódio extraído da aula da professora A 

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração que irá compor um livro com contos 

de assombração escritos pelos alunos.  

Contexto: A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados nas suas 

cadeiras.   

Início do episódio: Após os alunos falarem sobre alguns contos, a professora dá orientações 

para a escrita dos textos. 

Fim do episódio: Discussão acerca das orientações. Após essa discussão, os alunos iniciam a 

escrita do texto. 

[...] você vai corrigir o seu texto, analisando isto aqui (mostra um papel) que eu vou entregar 

agora, certo? Então a gente vai ler primeiro isso aqui pra depois começar a escrever, 

entenderam? (Começa a distribuir o papel) 

(vários alunos falando ao mesmo tempo – assunto- qual conto iriam escrever e assuntos outros) 

P – Olha, psiu! Vamos ler aí o que é que tem ai neste textinho que eu entreguei. Ó, aí tem alguns 

lembretes pra quando você fizer o seu texto ou durante que você tiver fazendo o texto, você 

observar. São uns lembretes, por quê? Presta atenção Felipe! Porque quando a gente escreve 

um texto, a gente tem que ter na cabecinha da gente que aquele texto alguém vai ler. Esse texto 

que vocês vão fazer... 

Suely – A gente vai fazer um livro e alguém vai ler. 

P – Isso,  (fala para toda turma): não é pro livro? Esse livro as pessoas vão ler, então as pessoas 

tem que entender o que você escreveu. 

[...] 
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e) Dimensões privilegiadas para a revisão textual: parágrafo, letra maiúscula, ausência de 

letras na escrita, escrita correta das palavras, escrita legível, pontuação. 

Quadro 12: Episódio extraído da aula da professora A 

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração que irá compor um livro com contos 

de assombração escritos pelos alunos.  

Contexto: A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados nas suas 

cadeiras.   

Início do episódio: Durante a leitura e discussão das orientações dadas antes da escrita, a 

professora discute com os alunos aspectos para nortear a revisão dos textos dos alunos. 

Fim do episódio: A professora continua a discussão, em seguida, os alunos iniciam a escrita de 

seus textos. 

Antes de começar a leitura das informações, a professora diz: 

[...] Porque quando a gente faz um texto a gente tem que analisar várias coisas no texto da 

gente. Não é só tia que vai corrigir não. 

As – Não. 

P – Então vocês têm que aprender a vocês próprios corrigirem os textos. Como é que vocês vão 

fazer isso? Isso aqui, eu coloquei alguns lembretes. (Começa a ler o papel)  “Eu desenvolvi cada 

parágrafo no assunto?” Após ler diz: Vai falar sobre “o patrulheiro sem rosto”, num parágrafo 

fala um assunto, no outro parágrafo fala o outro assunto e no fim fala o final da história. Cada 

parágrafo fala sobre uma coisa da história. Tá me ouvindo Felipe? 

[...] (Continua a leitura do  papel):  “Eu iniciei frases com letra maiúscula?” Em seguida diz: 

Então, quando acabarem de escrever o texto vão observar se as frases estão com letra 

maiúscula. (Continua a leitura do  papel):  “Coloquei letra maiúscula após um ponto?” Após a 

leitura, diz: Quando tem um ponto final e eu vou fazer outra frase eu tenho que colocar o quê? 

As – Letra maiúscula.  

P – Observem isso.  

[...]  

P –  Continua a leitura do papel: “Observei se falta letra em alguma palavra?” Após a leitura, 

diz: Às vezes a gente escreve a palavra e come uma letra. 

As – É. 
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[...] 

P – (Fala para toda turma)Quando você escrever seu texto todinho, você vai ler ele de novo e ver 

se tem alguma palavra que falta letra. Se vocês colocaram todas as letrinhas, se escreveram 

tudo certinho. Continua a leitura, “Procurei saber como se escreve as palavras?” Após a leitura 

diz: Quando a gente tem dúvida em uma palavra, a gente vai escrever de qualquer jeito?  

A – Não.  

P – Faz o quê?  

(vários alunos falando ao mesmo tempo) 

P – Procurar com o coleguinha, procurar no dicionário, perguntar a mim.  

[...] 

Continua a leitura: “Minha letra”:  Após a leitura, diz: Importantíssimo isso. Continua a leitura: 

“Minha letra está legível?” Após a leitura, diz: Letra legível é que dá pra pessoa ler.  Se eu fizer 

uma letra de médico alguém vai ler o meu texto? 

As – Não. 

 [...] 

P – Então, se eu quero que a maioria das pessoas leiam o meu texto eu tenho que fazer uma 

letra bonita. 

P - Continua a leitura: “observar o uso da pontuação”. Muito importante gente.  Tem que ficar 

atento ao ponto de interrogação, quando é que a gente usa o ponto de interrogação? 

As – quando a gente faz uma pergunta? 

P – Certo. Observar o ponto final, o ponto de exclamação, certo? 

[...] 

 A professora continua: 

P – Muito bem. Oh, isso aqui vocês vão observar nesse texto que vocês vão fazer agora, mas 

não só nele. Em todos os outros. Então, como é que a gente pode, é... sempre tá consultando 

esse papelzinho, nunca perder ele? 

As – Colar no caderno. 

[...] 
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� PROFESSORA B 

 

Em relação à professora B, a análise de suas aulas apontou as seguintes características: 

 

a) Quanto aos tipos de atividades que constituem a sequência de ensino e ordem de 

ocorrência dessas atividades, também verificamos: uma fase de preparação para a 

escrita e uma fase de produção.  

 

Na aula que trazemos como ilustração, a fase de preparação constou de uma pesquisa na 

internet sobre o dia da consciência negra, leitura e discussão dessas informações para ajudar os 

alunos na escrita. A fase de escrita constou de uma produção individual do texto e 

revisão/correção paralela a escrita.  

 

Quadro 13: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora B 

Texto sobre a consciência negra: apresentação da atividade de 

produção de texto; pesquisa na internet sobre o dia da consciência 

negra (projeção no data show); retomada do comando para a 

produção escrita; escrita de um texto; revisão/correção paralela a 

escrita 

 

 

b) Ausência de informações relacionadas com a situação de interação.  

  

O episódio abaixo refere-se ao momento em que foi apresentada aos alunos a atividade de 

escrita e ilustra essa característica. 
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Quadro 14:  Episódio extraído da aula da professora B 

Atividade:  Produção escrita de um texto sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A aula foi na biblioteca, onde existia um computador, um data show e uma tela de 

projeção. A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados.    

Início do episódio: A aula inicia com a professora apresentando aos alunos a atividade de 

produção de textos que eles devem fazer. 

Fim do episódio: A professora termina a apresentação e, em seguida, os alunos iniciam a escrita 

de seus textos. 

[...] 

P – Olhem, o objetivo da aula hoje é a gente produzir um texto sobre o dia da Consciência 

Negra. Mas se eu der papel pra vocês agora, pra vocês escreverem sobre o dia da consciência 

negra... 

As – a gente não vai saber não. 

P -  Não vai saber, não é?  

A – Porque não pesquisou ainda. 

P – Exatamente. Então eu sugiro que a gente faça uma pequena pesquisa pra ver um pouquinho 

sobre o dia de hoje, a gente vai fazer uma pequena leitura sobre isso, lembrando que quando for 

escrever não vai ter o papel pra ler. Então vai ter que guardar o assunto a onde? 

A – Na mente. 

A – Na cuca seca. 

P – Na cuca. Seca não. Vai tá cheia né? 

Miguel – Oh tia, e se a gente não lembrar de nada? 

P – (fala para Miguel): Como é? Se você prestar atenção, você vai lembrar. (Dirige-se a turma): 

Então, olhem, depois que a gente terminar aqui, aí vocês vão escrever no caderno, agora depois 

vai passar a limpo numa folha pra me dar. 

[...] 

 Ao término da pesquisa na internet, a professora retoma o comando da atividade: 

P - Agora eu quero que vocês levantem, vão pras mesas, peguem os cadernos...(Alunos 

levantam rapidamente, a professora diz:) hei, hei, deixa eu terminar de falar! Levantem, vão 

pras mesas, peguem os cadernos (alunos continuam levantando) Minha gente! Já sabem o que 
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fazer é? Vão, vão. 

Os alunos vão para as mesas. Em seguida a professora diz: 

P - Peguem o caderno, escrevam sobre o dia da consciência negra, certo? Depois que escrever 

eu vou dar uma folha e você vai passar pra folha o que você escreveu no caderno. 

 

 

A professora B iniciou a aula apresentando aos alunos o objetivo a ser desenvolvido para 

o dia: “produzir um texto sobre o dia da consciência negra”. Em seguida, propôs uma pesquisa 

na internet sobre o tema com o intuito de subsidiar a escrita dos alunos.  

A análise de seus episódios revelou algumas características presentes no seu comando. 

Inicialmente, verificamos uma ausência de informações relacionadas à situação de interação, não 

foi delimitada nenhuma finalidade para a escrita do texto, nem foi definido o destinatário. Ao 

propor uma escrita sem se ter para quem dizer e sem se ter uma finalidade para se dizer, a 

atividade de produção escrita é apresentada aos alunos desvinculada da sua função de 

comunicação e sem referência nas práticas de usos sociais da escrita.   

Leal (2004), conforme discutido anteriormente, encontrou em seu estudo dois tipos 

principais de intervenção didáticas nas atividades de escrita presentes nas professoras 

investigadas: um que se caracterizava como negação da comunicação e outro tipo de intervenção 

que se caracterizava pelo reconhecimento dos gêneros textuais como objeto de interação e de 

aprendizagem. No presente estudo, encontramos práticas de produção de textos que apresentam 

características desses dois tipos de intervenção. A análise da aula da professora B, por exemplo, 

revela uma prática de produção de textos caracterizada por intervenções do tipo negação da 

comunicação. Os textos não são enfocados em relação às situações de interlocução, sendo 

tratados apenas como objetos de ensino específicos do contexto escolar e restritos a esse espaço. 
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c) As indicações sobre a estrutura do texto são muito gerais, sem articulação com o gênero 

em particular 

 A professora B, indicou em alguns momentos, as seguintes estruturas do texto: 

introdução-desenvolvimento-conclusão ou início-meio-fim. 

 

� PROFESSORA C 

 

Em relação à professora C, a análise de suas aulas apontou as seguintes características: 

 

a) Quanto aos tipos de atividades que constituem a sequência de ensino e ordem de 

ocorrência dessas atividades, verificamos: uma fase de preparação para a escrita, uma fase 

de produção e uma fase de socialização das escritas.  

 

Na aula que apresentamos como ilustração, a fase de preparação incluiu discussão sobre 

as características sociodiscursivas do gênero notícia e discussão sobre a estrutura de uma notícia. 

A fase de escrita constou de uma produção em duplas do texto, revisão/correção paralela a escrita 

(monitoramento). A fase de socialização consistiu em leitura em voz alta das notícias produzidas.  

 

     Quadro 15: Tipos de atividades e ordem de sequência de ensino da professora C 

Notícia: Apresentação da atividade de produção de textos; discussão sobre as 

características do gênero notícia; escrita em dupla de uma notícia; 

revisão/correção paralela a escrita; leitura em voz alta das notícias escritas. 
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b) Delimitação do gênero discursivo, finalidade e interlocutor no momento em que é 

apresentada aos alunos a atividade de produção de textos que eles devem realizar. Em 

seguida, discussão sobre as características do gênero. 

 

O episódio abaixo apresenta as interações discursivas entre professoras e alunos no 

momento em que é apresentada aos alunos a atividade de produção de textos que eles devem 

realizar. 

Quadro 16:  Episódio extraído da aula da professora C 

Atividade:  Produção escrita de uma notícia  

Contexto: A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados nas suas 

cadeiras.   

Início do episódio: Após o momento dedicado ao projeto “círculo de leitura”, a professora faz a 

correção da atividade de casa e, em seguida, apresenta aos alunos a atividade de produção de 

textos que eles devem fazer. 

Fim do episódio: A professora termina a apresentação e, em seguida, inicia uma discussão sobre 

as características do gênero notícia. 

P – Bora gente, olha só, vejam o que nós vamos fazer. Posso explicar? 

As – Pode. 

P – É..., nosso projeto agora é pra no finalzinho do ano nós vamos escrever o quê? 

A – Jornal(alunos bastante empolgados) 

[...] 

P  - Escrever um jornal vai ser muito bom, não é?Todo mundo vai ler o nosso jornal.[...] Então, 

vamos fazer um jornal sobre a História de Pernambuco, não é isso?. Então vejam, o que é que a 

gente vai fazer hoje. Eu pedi pra vocês...já em duas atividades que a gente faz, pra vocês 

observarem nos jornais, reportagens e notícias, não foi isso? Que vocês anotassem o que foi que 

falou dela e de onde vocês pesquisaram, não foi isso?  Já duas atividades que a gente faz essa 

observação, não é? Então hoje, que é que nós vamos fazer? Semana passada, a gente deu uma 
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olhada no jornal, viu como é que se organiza, não foi isso? Olhou as notícias, olhou como é que 

ela vem organizada no jornal. Então, hoje nós vamos fazer uma primeira escrita de uma notícia. 

Já é a notícia do jornal? 

As – Não. 

P - Vamos começar a ficar bem íntimo da notícia, bem amigo da notícia. Pra gente escrever, a 

gente sabe que cada texto, não é Gorete? (aluna não estava olhando para a professora), cada 

texto tem sua forma de se organizar, não é isso?  

[...] 

P- Então vejam só, a gente vai agora pensar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai 

tentar fazer uma notícia hoje, certo? Usando tudo que vocês observaram nessas duas atividades, 

tá? Então vejam só, vocês vão trabalhar no caderno de texto, vão organizar a notícia, aí depois 

eu dou uma folha pra cada dupla,tá? 

[...]  

 

Ao analisar os episódios da professora C, constatamos que esta delimitou o gênero a ser 

escrito (notícia). Nessa aula, era objetivo da professora que os alunos aprendessem a escrever 

notícias no sentido de instrumentalizá-los para a construção de um jornal escolar. De fato, cerca 

de duas semanas depois, a professora propôs aos alunos a escrita de notícias para compor o jornal 

escolar com enfoque em aspectos da História de Pernambuco. Na prática de professora, 

constatamos que a concepção de texto apareceu como objeto de interação e de aprendizagem. 

 

c) Trabalho com projetos didáticos 

 

Em relação à prática de produção textual da professora C, queremos destacar que essa 

professora trabalha na perspectiva de inserir suas atividades em projetos didáticos. No episódio 

analisado, por exemplo, ela faz referência a um projeto de produção de um jornal escolar que está 

vivenciando com seus alunos.   
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d) Apesar de não estar restrito aos momentos de produção de textos, é importante destacar uma 

prática diária dessa professora: a realização de um círculo de leitura. Todos os dias, no início da 

aula, são escolhidos, através de votação dos próprios alunos, um aluno para fazer uma leitura em 

voz alta de algum livro de literatura. São os alunos que trazem para a sala os livros, geralmente 

são livros pegos na biblioteca da escola. Então, cada aluno que trouxe um livro apresenta-o para a 

turma e, em seguida, é feito a escolha. Cumpre destacar que todos os dias vários alunos trazem 

livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

3.3. Expectativas e situações de ensino: o que nos revela a dinâmica da sala de aula 

 

 Apresentaremos inicialmente uma análise representativa da dinâmica da sala de aula, 

envolvendo três alunos em processo de apropriação da escrita alfabética e suas respectivas 

professoras. Esse recorte deveu-se ao fato de que diante desse aspecto “aluno em processo de 

alfabetização”, as professoras apresentaram expectativas diferentes e práticas também diferentes. 

Em seguida, vamos discutir as relações entre as expectativas, concepções e situações de ensino 

das três professoras relacionando-as a alguns alunos com dificuldade de produção de textos.  

 

3.3.1. Três histórias, dois destinos 

 

     

             

 Rita, André e Bete, alunos em processo de apropriação da escrita alfabética, suscitam 

expectativas diferentes em suas professoras. Para os dois primeiros, alunos das professoras A e B, 

respectivamente, foram apresentadas expectativas negativas, enquanto que para Bete, aluna da 

professora C, foi apresentada expectativa positiva. O que os diferencia e o que os aproxima nas 

suas histórias escolares, suas trajetórias, e, mais especificamente, nas interações e intervenções 

que as suas professoras estabelecem com eles nas situações de ensino de produção de textos em 

sala de aula? Nesse sentido, a questão que norteará nossas análises nesta seção será: 

 

As crianças nascem em um mundo repleto, prenhe de significações. E 
começam a viver e fazer sentido das práticas de cada dia... Vivem os 
cuidados, os carinhos, os afetos, as distâncias, as ausências, as 
contingências, as contradições que vão se impondo. Vão sentindo e 
sofrendo, de diversas formas, as múltiplas relações com os outros e com o 
mundo. E vão sendo afetadas por essas relações. 

(Smolka, 2004, p. 35) 
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• Em relação aos alunos que estão em processo de apropriação do sistema de escrita 

alfabética, existe relação entre as expectativas das docentes acerca desses alunos e suas 

concepções e situações de ensino de produção de textos? 

 

Quem são esses alunos? 

Rita tem doze anos de idade e, segundo sua professora, ainda não está alfabetizada e tem 

uma autoestima muito baixa. 

O aluno André tem treze anos e, de acordo com sua professora, ele tem um histórico de 

dificuldade e ainda está se apropriando da escrita alfabética. 

Bete tem dez anos de idade e, segundo sua professora C, ela está em processo de 

apropriação do sistema de escrita alfabética e é uma aluna muito interessada e participativa. 

Seguem as falas das docentes ao falar sobre como elas acreditam que os alunos estarão no 

final do ano letivo em produção de textos: 

 

[Rita] Eu acho que ela vai terminar lendo e escrevendo pequenas palavras. [...] 
mas ela não vai produzir textos não, por causa disso, né, que ela ainda está sendo 
alfabetizada. Sim, e tem também o contexto familiar, viu, que não ajuda. 
[Professora A] 
 
[André] Em relação à produção de texto, eu acredito que...ele não vai produzir 
texto não, ele ainda lê palavras, só. Ele ainda está em processo de apropriação da 
escrita alfabética. E também, eu acho que ele, assim, ele tem problemas 
familiares [...][Professora B] 
 
[Bete] Eu acredito que ela vai melhorar os textos dela, ela vai chegar no final do 
ano com um pouco de dificuldade, porque ela ainda está em processo de 
apropriação da escrita alfabética, mas isso não impede que ela faça, porque ela 
faz, nem ela se recusa a fazer também, nem ela vê isso como empecilho para ela 
participar das atividades com a turma. O caderno dela tem os textos que ela 
produz, mesmo com essa questão da alfabetização. Eu tenho trabalhado muito 
com ela. Eu mostro pra ela que ela vai conseguir, ela vai vendo que pode, e ela 
tá conseguindo, como ela tá descobrindo que ela consegue ler alguma coisa, ela 
tá desenvolvendo, ela participa de tudo, ela tem muito interesse. [Professora C] 
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 Os alunos Rita e André não produziram textos escritos nas aulas analisadas. Diante disso, 

emerge, imediatamente, a questão: E as professoras, o que fizeram diante da não participação 

desses alunos nas atividades de produção de textos?  

 O que primeiro salta aos nossos olhos ao analisarmos as aulas das professoras A e B é 

que, mesmo os alunos não participando das atividades de produção escrita, não identificamos 

nenhuma intervenção das professoras no sentido de engajá-los nessas atividades durante o 

período observado. 

 Com a aluna Rita, encontramos apenas um episódio de intervenção da professora, mas essa 

não estava relacionada à atividade de produção de textos e sim, à apropriação do sistema de 

escrita alfabética. Segue o episódio: 

 

QUADRO 17: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo a aluna Rita  

Atividade:  Produção de textos em pequenos grupos.  

Contexto: A professora está sentada em sua mesa. A aluna Rita está sentada na segunda cadeira 

da primeira fila.  

Início do episódio: A professora chama Rita para sentar próxima a ela e lhe entrega uma folha 

com uma atividade. Os outros alunos estão produzindo seus textos. 

Fim do episódio: Rita responde a atividade. Em seguida, volta para sua cadeira. 

A professora chama Rita para sentar próxima: 

P – Rita venha aqui. 

Rita levanta-se da sua cadeira e coloca uma cadeira junto à mesa da professora. A professora 

entrega-lhe uma folha com uma atividade e diz: 

P – Olhe, você vai fazer essa atividade aqui, certo? 

Rita pega a folha e começa a fazer a atividade. Em alguns momentos, a professora faz algumas 

intervenções relacionadas a composição de palavras. 
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 No episódio acima, a professora entregou a aluna uma atividade de composição e 

decomposição de palavras. Rita fez a atividade com certa autonomia. 

 De um modo geral, foram observados poucos momentos de interação entre a professora A e 

a aluna Rita. A análise microgenética das aulas nesta sala de aula nos levou a constatar que há um 

predomínio quase que exclusivo de uma atitude de silêncio da aluna Rita. Seu modo de participar 

das aulas parece romper com as normas básicas do ponto de vista do papel atribuído ao aluno. Ela 

permanece silente, assim como sua professora.  

 O silêncio de Rita e, também, o silêncio da sua professora em relação ao silêncio da sua 

aluna, produzem sentidos, o silêncio significa, de maneira que “sempre se diz a partir do silêncio” 

(ORLANDI, 1991, p. 23, apud LAPLANE, 2000, p.60). De acordo com Orlandi (1991, p. 14), os 

diferentes modos de existência do silêncio “silêncio que atravessa as palavras, que existe entre 

elas, ou que indica que o sentido pode sempre ser outro, ou ainda que aquilo que é o mais 

importante nunca se diz”, configuram seu caráter fundador. (apud LAPLANE, 2000, p.60). 

 Com o aluno André, as intervenções ora eram relacionadas ao comportamento do aluno que 

a professora considerava inadequado, ora estavam relacionadas à apropriação do sistema de 

escrita alfabética. Seguem três episódios ilustrativos: 

 QUADRO 18: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André  

Atividade:  Produção de um “texto.” 

Contexto: A professora está em pé, em frente aos alunos que se encontram sentados nas suas 

cadeiras. O aluno André está sentado na segunda cadeira da quarta fila. As filas começam 

próximas a mesa da professora. 

Início do episódio: A professora entrega as produções de textos que os alunos haviam feito em 

aulas anteriores.  

Fim do episódio: Os alunos começam a produzir seus textos. 
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P – Olha, gente, presta atenção! Eu vou dar pra vocês uma folha pra vocês escreverem o texto 

de hoje, certo? Só que vai ser depois, primeiro eu vou entregar essas daqui (refere-se a umas 

produções de textos feitas pelos alunos em aulas anteriores). Essas daqui eu já escrevi algumas 

coisas pra vocês observarem. Cada um lê a sua e tenta não fazer mais a mesma coisa no 

próximo, tá certo? 

(Quando a professora termina de distribuir as folhas, o aluno André diz:) 

André – Cadê a minha, tia? 

P – Você não fez não. 

 

 

QUADRO 19: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André 

Atividade:  Produção de um “texto” 

Contexto: Antes do início desse episódio, a professora havia distribuído aos alunos uma 

folha onde eles deveriam escrever o texto. Nessa folha havia uma figura a partir da qual 

os alunos deveriam construir seu texto. Após a distribuição, começa a orientar os alunos 

sobre a atividade.  

Início do episódio: A professora apresenta aos alunos a atividade de produção de textos 

que eles devem fazer. 

Fim do episódio: O aluno André entrega sua folha a professora e volta para sua cadeira. 

 

A Professora começa a ler o que está escrito na folha que ela entregou aos alunos: 

 “A vida de um tênis velho. Imagine que você tem um tênis velho, do qual goste muito. 

Coloque-se no lugar do tênis, e crie um texto, contando como é a vida, os sentimentos e 

os sonhos dele”. É parecido com aquela história do cabo de vassoura, tá certo?  

André – Tia, em cima coloca só o nome, né,  meu nome né, tia? 

 P- É.  



 

 

123 

Após terminar o seu comando e de responder a André, a professora fica junto a sua 

mesa, organizando uns papéis. O aluno André está sentado na segunda cadeira da quarta 

fila.  Após cerca de 5 minutos, André levanta-se, dirige-se a professora e entrega-lhe sua 

folha. 

 

Quando a professora começa a ler, André está com sua folha em cima da sua mesa, 

segurando um lápis e com o olhar direcionado para a folha. Durante o episódio, André apresenta-

se bastante inquieto na sua cadeira, ora olhando para os colegas ao seu lado, ora dirigindo o olhar 

para sua folha de papel. Mexe-se na cadeira, levanta-se e senta-se de novo. Após alguns minutos 

do término da fala da professora, André levanta-se da cadeira, dirige-se à professora e entrega-lhe 

a folha. Senta-se novamente e abaixa a cabeça na banca. Depois se levanta e fica em pé junto a 

uma cadeira próxima à sua.  

Neste episódio, gostaríamos de destacar que, com exceção do momento em que a 

professora responde à pergunta de André sobre a escrita do seu nome, há uma ausência de 

qualquer interação verbal entre a professora e o aluno André, até mesmo quando este lhe entrega 

sua folha. Ressaltamos também a expressão facial de André quando retorna à sua banca que 

demonstrou uma certa insatisfação ou até mesmo, uma certa tristeza. Segue abaixo mais um 

episódio ilustrativo envolvendo André: 

QUADRO 20: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno André     

Atividade:  Produção de um “texto”. 

Contexto: A turma está produzindo seus textos. 

Início do episódio: A professora chama André e manda-o ir procurar Celiane 

(coordenadora da escola). 

Fim do episódio: O aluno André sai da sala.  
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P – Olha, André vá lá em Celiane. Vá lá e peça a ela umas tarefinhas pra você. 

André – Pra quê?  

P – Pra você não ficar aí sem fazer nada.  

André – Ah, tia. Oxê.  

P – Vá se embora. 

A – oh, tia Celiane não tá hoje, não. 

André – Ela não tá não, tia. 

A – Ela saiu. 

André – Quero tarefa não, tia. 

P – André, me dê seu caderno pra eu anotar. 

André - Pera aí, tia.  

Após alguns minutos, André diz: 

André - Eu consigo tia fazer. 

P- Então faça.  

Após cerca de três minutos, André levanta-se e coloca o seu caderno em cima da mesa da 

professora. A mesma pega e diz: 

P- Toma André (entrega-lhe o caderno). Vá lá na sala dos professores. Tem uns 

quadrinhos na parede, você vai lá e escreva palavras que você conhece. 

André- Oxe tia sozinho! 

P – Vá lá e se comporte. 

 
Considerando a escola como espaço de construção de conhecimentos, e, na nossa situação 

específica, espaço de situações de ensino e de aprendizagem de produção de textos, é de se 

questionar se as atitudes das professoras A e B, assim como de seus alunos Rita e André, estariam 

apropriadas e pertinentes. De início, a resposta é não, pois no contexto escolar de vivência de 

ensino e aprendizagem de produção de textos, espera-se que a professora ensine a todos os 

alunos e que todos estes estejam participando do processo de ensino e aprendizagem. Assim, 
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a atitude das professoras de não tentarem engajar seus alunos nas atividades de produção de 

textos pode ser analisada como inapropriada e impertinente. Entretanto, apoiando-nos na proposta 

de Smolka (2000) de se colocar o foco de análise não apenas nas ações mediadas, mas na 

“significação das ações no jogo das relações” (p.35), o que é visto como apropriado e pertinente 

ganha contornos diversos e múltiplos sentidos. Os termos apropriado e pertinente, como bem 

aponta Smolka (2000, p. 28) estão permeados por várias significações que são coconstruídas nas 

relações que os sujeitos vivenciam. Podem assumir a configuração de “tornar próprio, de tornar 

seu; também tornar adequado, pertinente [...]”. 

Dessa forma, a atitude das professoras pode ser considerada como inapropriada e 

impertinente a partir das significações atribuídas ao papel de professor e aluno. No entanto, na 

dinâmica do cotidiano de uma sala de aula, as relações que emergem e são coconstruídas nesses 

espaços são propiciadoras de uma gama de significações, o que é apropriado e pertinente podem 

ganhar outros sentidos.  

 

Os sentidos podem ser vários, mas dadas certas condições de produção, não 
podem ser quaisquer uns. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas 
articulações das múltiplas sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos 
sujeitos que se constituem como tais nas interações [...] (SMOLKA, 2004, p. 45) 

 

Assim sendo, os sentidos aqui para pertinentes e apropriados precisam ser olhados a partir 

do lugar e das relações que ai se estabelecem. É interessante resgatarmos aqui os trechos da fala 

dessas professoras para melhor compreendermos os sentidos construídos:  

 

[Professora A] “Essa menina, a dificuldade dela são inúmeras, né? Primeiro que 
ela não produz texto ainda, ainda tá sendo alfabetizada.  
 
[Professora B] “Ele não escreve, ainda tá se apropriando da escrita alfabética.” 
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Essas falas sinalizam uma concepção de que a apropriação da escrita alfabética se coloca 

como condição necessária para que o aluno possa se engajar em atividades de produção textual. 

Sendo assim, ancorando-se nessa concepção, formar-se-á, muito provavelmente, uma expectativa 

negativa sobre o desempenho em produção de textos em relação àqueles alunos que ainda não 

dominam a escrita alfabética, na medida em que,   

 

[...] ela não vai produzir textos não, por causa disso, né, que ela ainda está sendo 
alfabetizada. [Professora A] 
 
[...] eu acredito que...ele não vai produzir texto não, ele ainda lê palavras, só. Ele 
ainda está em processo de apropriação da escrita alfabética. [Professora B] 

 

Suas expectativas, portanto, estão, assim, entrelaçadas às suas concepções. Dessa forma, 

espera-se que o aluno “não vai produzir textos”, na medida em que sua condição de “não 

alfabetizado” não lhe permite ainda tal possibilidade. Constatamos, assim, que as práticas dessas 

professoras veiculam concepções de ensino e aprendizagem “que podem funcionar como 

potenciais de sucesso ou de fracasso escolar ao proporcionarem oportunidades de aprendizagem 

para todos ou para poucos alunos.” (GOMES, 2005, p. 40) 

Considerando as expectativas dessas professoras em relação a esses alunos, de algum 

modo, tornam-se apropriadas e pertinentes suas atitudes, na medida em que ao acreditarem que 

seus alunos não terminarão o ano letivo produzindo textos, não investem no ensino da produção 

de textos, tendo em vista que acreditam que eles não vão conseguir mesmo escrever textos, pois, 

na avaliação das suas professoras, ainda não têm condições para isso por estarem em processo de 

apropriação da escrita alfabética. Nesse sentido, suas atitudes de não investir no engajamento dos 

alunos nas atividades de escrita de textos podem assumir o sentido de pertinente e apropriado. 

Durante todas as aulas videografadas, conforme já apontado, Rita e André não produzem 

seus textos. Espera-se que eles não produzam e eles, de fato, não produzem. Parece, então, que os 
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alunos tornaram próprias (suas mesmas) as palavras dos outros em relação à sua própria condição 

e, assim, sua atitude de não produzir textos torna-se pertinente (adequada às expectativas das 

professoras).   

 Considerando a professora C, conforme foi apontado anteriormente, essa docente não 

apresentou expectativas negativas em relação à aluna Bete que está em processo de apropriação 

da escrita alfabética. É interessante trazermos um episódio retirado de uma das aulas da sala 

dessa professora, com vista a discutirmos sobre possíveis relações entre o fato de ter apresentado 

expectativas positivas para essa aluna e sua prática em sala de aula.  

QUADRO 21: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo a aluna Bete  

Atividade: Produção de uma resenha sobre algum livro de literatura que o aluno tenha mais 

gostado de ler na sala de aula. Essas produções vão compor um livro para ser doado a biblioteca. 

Contexto: A professora está sentada na parte detrás da sala. As alunas Bete e Camila estão 

sentadas, uma ao lado da outra, em frente à professora. Cada aluna está com seu caderno de 

produção. 

Início do episódio: A professora chama as alunas Bete e Camila para sentarem junto com ela na 

parte detrás da sala. 

Fim do episódio: A professora levanta-se e vai circular entre os alunos e em seguida retorna 

para junto de Bete. 

A professora aproxima-se das alunas Bete e Camila e diz: 

P – Bete e Camila vamos sentar lá atrás junto comigo. 

As alunas sentam-se uma ao lado da outra em frente à professora. A professora fala para Bete: 

P – Qual foi o livro que você mais gostou Bete? 

Bete – Chapeuzinho Vermelho. 

P – Certo, Chapeuzinho Vermelho. Agora você tem que pensar um nome pra o seu texto, né? 

Como é o nome do seu texto? O título, qual é? 
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A aluna fica pensativa. Após um tempo, a professora diz: 

P – Veja como Camila colocou o dela: O melhor livro de 2009.  

A aluna fica pensativa. Após um tempo, a professora diz: 

P – E ai qual é o nome do seu? 

Bete – O melhor livro do ano. 

P – Pronto, o melhor livro do ano. Vamos escrever? 

Bete volta-se para seu caderno e começa a escrever. 

A professora diz: 

P – Olhe, a gente diz “u”, mas escreve o que? 

Bete – O. 

P – “O”. Continue. 

A aluna apaga e reescreve. 

[...] 

P – Veja, “melhor”, o que é que tá faltando no “lhor”, aqui tem “melo”. Pra ser melhor o que 

tá faltando, Camila, ajude Bete. 

Camila – O “h” Bete.  

P – O “h”. 

Bete apaga e corrige. 

P- Melhor do ano ou o melhor livro do ano? O que é que foi o melhor do ano? 

Bete  – Melhor livro do ano. 

P – Pronto. Escreva. Camila vai ajudando também. 

[...] 

A professora levanta-se e vai circular entre os alunos, lendo seus textos e orientando-os quando 

necessário. Ao voltar começa a lançar perguntas a Bete sobre o livro Chapeuzinho Vermelho e 

sobre o que ela mais gostou no livro. 
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O episódio acima retrata o investimento da professora em engajar a aluna Bete na atividade 

que está sendo vivenciada na sala. É interessante vermos que ao trazer também a aluna Camila 

para junto de si, a professora ofereceu oportunidade para ajudar a aluna Camila que apresenta 

algumas dificuldades de ordem ortográficas, ao mesmo tempo que esta também pôde auxiliar a 

aluna Bete juntamente com a professora.  

É interessante resgatarmos a fala da professora C ao se referir a sua aluna Bete: 

 

Eu acredito que ela vai melhorar os textos dela, ela vai chegar no final do ano 
com um pouco de dificuldade, porque ela ainda está em processo de apropriação 
da escrita alfabética, mas isso não impede que ela faça [...] 

 

Para a professora C, diferentemente das professoras A e B, o aluno pode se engajar em 

atividades de produção de textos, mesmo que ainda não domine a escrita alfabética, o que aponta 

para uma outra concepção do processo de alfabetização e da prática de produção de textos. A fala 

e a prática dessa professora veiculam uma concepção de escrita que reconhece que “muitos dos 

conhecimentos e habilidades para leitura e produção de textos escritos podem ser construídos 

mesmo antes que o aluno domine a base alfabética de escrita”. (BRANDÃO e LEAL, p. 34). 

 As práticas dessas professoras, assim como seus depoimentos, veiculam, portanto, duas 

concepções: uma, presente nas falas e nas práticas das professoras A e B, que trazem implícito a 

dissociação dos processos de alfabetização e letramento. A outra concepção, subjacente à fala e à 

prática da professora C, que reconhece a importância de se alfabetizar letrando. Os estudos sobre 

alfabetização e letramento têm trazido grandes contribuições à prática em sala de aula. Segundo 

Soares (1998, p. 47) 

 

alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o 
ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 
práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao 
mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 
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 Inserir os alunos que estão em processo de alfabetização em práticas sociais de leitura e 

escrita é um desafio. Concordamos, portanto com Brandão e Leal (2005, p.43), quando defendem 

que  

 

[...] é necessário organizar o tempo pedagógico, reservando espaço para ajudar 
os alunos a compreender o nosso sistema de escrita (alfabetização básica), bem 
como para envolvê-los em situações comunicativas que contribuam para a 
ampliação de suas habilidades de produção e de compreensão de textos orais e 
escritos.  

 

 Tendo em vista que consideramos o ser humano em constante construção e transformação e 

que, mediante as interações sociais, conquista e confere significados e olhares para o seu 

aprender e o seu saber, torna-se necessário refletir sobre a importância das trocas entre os atores 

envolvidos no ambiente escolar como momentos significativos no processo de constituição da 

relação do aluno com o saber. 

 

3.3. 2. A dificuldade que paralisa ou que mobiliza: dois olhares para a mesma questão 

 

  

 

 

 Felipe, Renato, Gilberto, Miguel e Paulo são alunos com dificuldades em produção de 

textos, na avaliação das suas professoras. Dificuldades essas que, entrelaçadas a concepções e 

expectativas, podem paralisar suas professoras ou podem ser mobilizadoras de intervenções que 

buscam sua superação.  

 Um mesmo aspecto em comum: alunos que apresentam dificuldades em produção de 

textos. Expectativas diferentes emergem, trajetórias diferentes são vivenciadas, percursos 

“...Sou como você me vê... 
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania 
Depende de quando e como você me vê passar.” 

Clarice Lispector 
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diferentes são trilhados e destinos/pontos de chegada diferentes são traçados. E assim são 

construídas as histórias desses alunos: Para Felipe, Renato e Paulo, alunos das professoras A, B e 

C, respectivamente, suas professoras acreditam que, apesar de suas dificuldades, vão terminar 

melhor em produção de textos, elaborando-se, portanto, expectativas positivas para esses alunos. 

Em contrapartida, para Gilberto e Miguel, alunos das docentes A e B, suas professoras 

apresentam expectativas negativas, pois, segundo as docentes eles não vão terminar bem em 

produção textual. Lembramos que a professora C não apresentou expectativas negativas para 

nenhum de seus alunos. 

 Nesta seção nossas análises serão guiadas pelas seguintes questões: 

• Houve diferenças entre as intervenções dirigidas aos alunos para os quais foram 

apresentadas expectativas positivas e para os alunos para os quais foram depositadas 

expectativas negativas? 

• Existe relação entre as expectativas positivas da professora em relação a todos os alunos, 

ainda que alguns apresentem dificuldades no final do ano letivo, e as concepções e 

práticas dessa docente? 

 

A primeira questão será discutida na subseção 3.3.2.1. Nesta etapa, centraremos nosso 

foco sobre as professoras A e B e seus alunos, tendo em vista que a professora C não apresentou 

expectativa negativa sobre nenhum de seus alunos. 

 A professora C e seus alunos serão nosso foco ao discutirmos e refletirmos sobre a 

segunda questão, na subseção 3.3.2.2. 
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3.3.2.1. Expectativas positivas e negativas e as intervenções em sala 

 

 Apresentaremos inicialmente quem são os alunos e quais suas dificuldades, segundo suas 

professoras. Em seguida, olharemos para as situações de ensino e aprendizagem de produção de 

textos. 

 

Quem são esses alunos? 

  

 Felipe e Gilberto são os alunos da professora A. Felipe tem dez anos de idade e é descrito 

pela sua professora como um aluno inquieto, mas bastante inteligente. O aluno Gilberto tem onze 

anos de idade e, segundo a professora, é um menino inseguro e tem um acompanhamento 

psicológico.  

 Renato e Miguel são os alunos da professora B. Os dois alunos têm onze anos de idade. 

Renato é descrito pela professora como um aluno inteligente. Já Miguel foi descrito pela 

professora como um aluno lento. 

 

Quais são suas dificuldades? 

 

É importante apresentarmos nesse momento as dificuldades desses alunos em produção de 

textos, na avaliação das suas professoras. O Quadro 22 abaixo nos traz uma síntese das 

dificuldades apresentadas pelos alunos, na avaliação das suas professoras.  
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QUADRO 22: Dificuldades dos alunos em produção de textos, segundo suas professoras. 

PROFESSORA ALUNO QUAIS SÃO SUAS DIFICULDADES 

FELIPE desenvolve pouco o texto e problemas de ortografia A 

GILBERTO falta coerência; não desenvolve; dificuldade de ortografia e 

pontuação 

RENATO dificuldade de desenvolver, não tem ideias; falta coerência B 

MIGUEL falta coerência; não conclui o pensamento; não tem ideias. 

 

Constatamos, no quadro acima, que a professora A apontou as seguintes dificuldades dos 

alunos: para Felipe, “desenvolve pouco o texto” e “problemas de ortografia”; para Gilberto, os 

aspectos, “falta coerência”; “não desenvolve”; “dificuldade de ortografia e pontuação”. A 

professora B, por sua vez, apontou para Renato “dificuldade de desenvolver, não tem ideias”; 

“falta coerência”. Para o aluno Miguel, “falta coerência”; “não conclui o pensamento”; “não tem 

ideias”.  

Conforme já apontado anteriormente, estudos vêm defendendo que parece existir uma 

relação entre as causas atribuídas pelos professores ao desempenho dos alunos e a formação das 

suas expectativas acerca desses alunos. (GAMA e JESUS, 1994). Nessa perspectiva, as 

atribuições causais atuariam como mediadoras no processo de constituição das expectativas. 

 Considerando essas reflexões, vamos analisar os depoimentos das professoras ao falarem 

sobre como elas acreditam que estarão seus alunos em produção de textos no final do ano letivo, 

buscando identificar a que elas atribuem o sucesso ou não no desempenho futuro de seus alunos e 

em seguida olharemos para as situações de sala de aula para continuarmos nossas reflexões sobre 

as práticas dessas professoras: 
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[Felipe] [...] pelo que eu tô vendo, porque agora ele tá assim, mas eu não sei se 
eu intervindo, se ele vai conseguir se conscientizar que ele precisa desenvolver 
mais os textos, entendesse? Mas eu acho que vai, com essas intervenções vai 
melhorar, né, e ele também é inteligente? [Professora A] 
 
[Gilberto] Ele vai sair com dificuldades em produção de textos, muitas 
dificuldades por causa do problema que ele tem, eu fico meio sem condições de 
ajudá-lo por causa desse problema dele, sabe? [Professora A] 
 
[Renato]  Olha, eu acredito que ele vai terminar com algumas dificuldades, mas 
como ele é inteligente e interessado, então eu acho que ele vai terminar melhor, 
mas ainda com dificuldades. [...] e, eu acho também que o trabalho na sala vai 
ajudar ele a melhorar. [Professora B] 

 
[Miguel] Eu acho que ele não vai terminar bem não, ele é muito lento. 
[Professora B] 
 

 

Nos depoimentos acima é possível perceber que as docentes sinalizam algumas causas 

que provavelmente influenciariam o desempenho futuro dos alunos em produção de textos. Para 

os alunos que as professoras apresentaram expectativas positivas, as duas professoras falaram a 

importância que atribuem ao trabalho pedagógico desenvolvido em sala para o desempenho 

futuro dos alunos. Além desse aspecto, as professoras A e B também veem o papel das 

características dos alunos para o desempenho futuro dos alunos.  

 Nos depoimentos das professoras A e B ao se referirem a Gilberto e Miguel, 

respectivamente, alunos para os quais apresentaram expectativas negativas, é possível perceber 

nas suas falas o discurso que atribui as dificuldades dos alunos às questões voltadas, 

predominantemente, às características do aluno, não atribuindo para si nenhuma responsabilidade 

sobre essas dificuldades, nem sobre sua superação.  

 Diante desses dados, cabe a pergunta: será que as causas atribuídas ao desempenho 

estariam influenciando na formação das expectativas? A resposta é: Não, necessariamente. Em 

nossa compreensão, esses dados apontam para uma possível relação entre as causas atribuídas e 

as expectativas apresentadas e não, necessariamente, uma relação direta de causa e efeito. 
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 Outro aspecto que podemos depreender dos depoimentos das professoras diz respeito à 

concepção dessas docentes acerca do seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Em 

relação aos alunos para os quais as professoras apresentaram expectativas positivas, é possível 

recuperar nos seus relatos o reconhecimento de seu papel enquanto mediadora no processo de 

ensino e aprendizagem desses alunos. Portanto, para esses alunos é possível sua intervenção para 

favorecer um bom desempenho futuro do aluno, ainda que também ressaltem as características do 

aluno como aspectos importantes.  

 Considerando as falas relativas aos alunos para os quais foram depositadas expectativas 

negativas, também vislumbramos a concepção das professoras acerca do seu papel no processo 

de ensino e aprendizagem desses alunos. Parece que as docentes não percebem a possibilidade de 

serem mediadoras na construção do conhecimento desses alunos, talvez por atribuírem a 

responsabilização pelo desempenho fundamentalmente ao aluno 

 Cumpre destacar que estudos vêm demonstrando que as concepções que o professor tem 

em relação a seu próprio papel e ao papel do aluno, são alguns dos elementos que entram em jogo 

na formação das expectativas dos professores. (MANTOVANINI, 2001; DONADUZZI, 2003; 

TROUILLOUD e SARRAZIN, 2003; COLL e MIRAS, 2004) 
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Entre discursos e práticas 

 

Partindo do princípio de que as situações de ensino e aprendizagem vivenciadas nas salas 

de aulas podem ser analisadas como constituídas de eventos15, apresentaremos abaixo alguns 

mapas de eventos16, com o intuito de aprofundar nossas reflexões e melhor visualizar e analisar 

os eventos que constituíram as aulas observadas. Esses mapas nos ajudarão a visualizar como a 

interação entre os participantes foi construída, identificando “os diferentes eventos interacionais 

que resultaram da interação entre os participantes” (CASTANHEIRA, 2004, p. 79). Também será 

possível apontar, analisando-se esses mapas, semelhanças e diferenças nas ações das professoras 

com cada um dos seus alunos.  

Inicialmente, apresentaremos os mapas de eventos das professoras A e B, deixando para 

uma análise posterior o mapa de eventos da professora C, conforme já anunciado anteriormente. 

Optamos em analisar as professoras A e B simultaneamente, tendo em vista que essas docentes 

apresentam algumas aproximações na condução das atividades.  

 
 
 
 

                                                 
15 Evento aqui neste estudo está sendo definido como “um conjunto de atividades delimitado 
interacionalmente em torno de um tema específico. Um evento não é definido a priori, mas é produto da 
interação dos participantes.” (CASTANHEIRA, 2004, p. 79) 
16 Os mapas de eventos são construídos analisando-se o discurso e as ações dos membros de um grupo 
num lugar e tempo específicos. (CASTANHEIRA, 2004, p. 79) 
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QUADRO 23: MAPA DE EVENTOS – Professora A 
  

EVENTOS PROFª FELIPE OBSERVAÇÕES GILBERTO OBSERVAÇÕES 

Escuta a 
professora com o 
olhar dirigido 
para ela. 

 Escuta a professora 
com o olhar dirigido 
para ela. 

 Apresentação da 
atividade escrita que 
os alunos deverão 
realizar 

Apresenta a atividade 
escrita que os alunos 
deverão realizar. 
(produção escrita de 
um conto de 
assombração, que iria 
compor um livro com 
contos de 
assombração escritos 
pelos alunos). 

Conversa com 
alguns colegas. 

A professora faz 
algumas intervenções 
dirigidas a Felipe, no 
sentido de fazê-lo 
prestar atenção ao 
que ela estava 
falando. 

Desvia o olhar da 
professora e abre um 
livro que está na sua 
mesa e fica 
lendo/folheando o 
livro. 

 

Não houve intervenção 
da professora para 
atrair a atenção do 
aluno Gilberto. 

Escreve no quadro 
alguns títulos de 
contos de 
assombração lidos em 
aulas anteriores.  

Felipe fala o título 
de um conto para 
que a professora 
escreva no 
quadro. 

A professora escreve 
o título falado por 
Felipe.  

Assim como fazem 
outros alunos, 
Gilberto fala o título 
de um conto para 
que a professora 
escreva no quadro. 

O aluno estava 
bastante empolgado. A 
professora escreve o 
título falado por 
Gilberto.  

Relembrando os 
contos lidos em 
outras aulas: 

a professora pede 
para que alguns 
alunos falem sobre 
cada conto escrito no 
quadro.  

Felipe fala sobre 
o conto “a 
velhinha da 
Caxangá”. 

Foi a professora que 
indicou Felipe para 
falar sobre um dos 
contos. 

Não fala sobre 
nenhum conto. 

Em alguns momentos, 
os próprios alunos se 
propunham a falar 
sobre um conto e em 
outros momentos, a 
professora indicava 
qual aluno deveria 
falar. Em nenhum 
momento Gilberto foi 
indicado. 

Orientações para a 
escrita dos textos. 

Distribui algumas 
informações para 

Em vários 
momentos, Felipe 

A professora faz 
várias intervenções 

Em alguns 
momentos fica 

Nos momentos de 
dispersão do aluno, a 
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orientar a escrita dos 
alunos; lê e discute 
essas orientações. 

dispersa sua 
atenção 
conversando com 
algum colega. 

para dirigir a atenção 
do aluno para o que 
estava sendo 
discutido por ela. 

olhando para a 
professora. Em 
vários outros, 
dispersa sua 
atenção, ora 
conversando com 
algum colega, ora 
folheando um livro. 

professora não faz 
nenhuma intervenção 
para dirigir a atenção 
do aluno para o que 
estava sendo discutido 
por ela. 

A professora indica o 
início da produção 
escrita. 

Abre seu caderno 
e começa a escrita 
de seu texto. 

 Abre seu caderno e 
começa a escrita de 
seu texto. 

 

Aproxima-se da 
professora com 
seu caderno de 
texto na mão. 

Felipe fica em pé, 
junto à mesa da 
professora. A 
professora está 
corrigindo o texto de 
um outro aluno. 
 

Aproxima-se da 
professora com seu 
caderno de texto na 
mão. 

Gilberto fica em pé, 
junto à mesa da 
professora. A 
professora está 
corrigindo o texto de 
um outro aluno. 

Entrega o seu 
caderno a 
professora para 
ela ler. 

Após terminar de 
atender o outro aluno, 
a professora pega o 
caderno de Felipe, 
faz a leitura do seu 
texto e em seguida dá 
algumas orientações.  

Afasta-se da mesa 
da professora 

Após terminar de 
atender o outro aluno, 
a professora não pega 
o caderno de Gilberto 
e sim de outro aluno. 
Isso se repetiu ainda 
por três vezes, então, o 
aluno afasta-se da 
professora sem ter sido 
atendido por ela. 

Produção escrita 
individual. 

A professora lê 
alguns textos e dá 
orientações aos 
alunos. 
 
 
 

Leva o seu 
caderno para a 
professora ler. 

Foi a professora que 
pediu a Felipe o seu 
texto para que ela 
lesse. A professora 
pega o caderno de 

Aproxima-se da 
professora e lhe faz 
uma pergunta. 
Depois volta para 
sua cadeira. 

A pergunta era 
relacionada a 
ortografia. A 
professora estava 
falando com uma 
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Felipe, lê o seu texto 
e dá uma orientação.  

aluna e não responde a 
pergunta de Gilberto. 

Entrega o caderno 
a professora 

A professora lê o 
texto de Felipe e em 
seguida lhe dá uma 
orientação.  

Entrega seu caderno 
a professora. 

A professora pega o 
caderno de Gilberto, lê 
o seu texto e em 
seguida lhe dá uma 
orientação. Gilberto 
volta para sua cadeira. 

Entrega o caderno 
a professora 

A professora lê o 
texto de Felipe, lhe 
dá uma orientação e 
em seguida lhe dá a 
folha para que ele 
escreva a versão final 
do seu texto.  

Gilberto entrega o 
caderno a 
professora. 

A professora olha 
rapidamente o seu 
texto e lhe entrega 
uma folha onde o 
aluno deverá escrever 
a versão final do texto. 
Gilberto volta para sua 
cadeira. 

  

Felipe entrega a 
versão final do 
seu texto a 
professora. 

A professora pega a 
folha, lê o texto, fala 
com o aluno e em 
seguida guarda a 
folha.  

Gilberto entrega a 
versão final do seu 
texto. 

A professora pega o 
texto e o guarda na sua 
mesa. 
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QUADRO 24: MAPA DE EVENTOS - Professora B 
 

EVENTOS PROFª RENATO OBSERVAÇÕES MIGUEL OBSERVAÇÕES 

Apresentação da 
atividade de produção 
de textos. 

Apresenta a atividade 
de produção de texto.  

Escuta a professora.  Escuta a 
professora e, ao 
término da sua 
fala, faz uma 
pergunta. 

A professora respondeu 
sua pergunta. 

Pesquisa na internet 
sobre o dia da 
consciência negra 
(projeção no data 
show) 

Inicia uma pesquisa 
na internet sobre o 
dia da consciência 
negra (projeção no 
data show) 

Presta atenção ao 
que está sendo 
apresentado no data 
show. Em alguns 
momentos faz 
perguntas sobre o 
que está sendo 
discutido e em 
outros dispersa sua 
atenção com 
conversas com 
colegas. 

A professora 
responde as perguntas 
de Renato e quando 
este se dispersa, a 
professora chama sua 
atenção. 

Por vários 
momentos, 
conversa com 
outros colegas, 
assim como 
levanta-se e sai 
da sala. 

Não houve intervenção da 
professora para atrair a 
atenção do aluno. Quanto 
aos momentos em que o 
aluno conversava, a 
professora fez uma 
intervenção voltada ao 
gerenciamento da 
disciplina na sala. E em 
relação aos momentos 
que o aluno saiu da sala, 
não houve intervenção da 
professora. 

Retoma o comando 
para a produção 
escrita 

A professora retoma 
o comando para a 
produção escrita 

Escuta o comando.  Escuta o 
comando. 

 

Produção escrita 
individual. 

A professora indica o 
início da escrita dos 
textos. 

Abre seu caderno e 
começa a escrita de 
seu texto. 

 Abre seu 
caderno e 
começa a 
escrita de seu 
texto. 
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Chama a professora 
para ler seu texto. 

A professora lê o que 
o aluno escreveu e dá 
uma orientação. 

Chama a 
professora para 
ler seu texto. 

A professora lê o que o 
aluno escreveu e dá uma 
orientação. 

Olha para a 
professora que 
aproximou-se de 
sua cadeira.  

A professora lê o que 
o aluno escreveu e dá 
uma orientação. 

Olha para a 
professora que 
aproximou-se 
de sua cadeira.  

A professora lê o que o 
aluno escreveu e dá uma 
orientação. 

Chama a professora 
para ler seu texto. 

A professora lê o que 
o aluno escreveu e dá 
uma orientação. 

Olha para a 
professora que 
aproximou-se 
de sua cadeira.  

A professora lê o que o 
aluno escreveu e dá uma 
orientação. 

Chama a professora 
para ler seu texto. 

A professora lê o que 
o aluno escreveu, dá 
uma orientação e lhe 
entrega uma folha 
para o aluno escrever 
a versão final do seu 
texto. 

Chama a 
professora para 
ler seu texto. 

A professora lê o que o 
aluno escreveu e dá uma 
folha para o aluno 
escrever a versão final do 
seu texto. 

 Circula nas mesas 
dos alunos, lendo os 
textos e dando 
orientações 
relacionadas a escrita. 

Entrega a 
professora a versão 
final do seu texto. 

A professora pega a 
folha e em seguida 
guarda a folha. 

Entrega a 
professora a 
versão final do 
seu texto. 

A professora pega a folha, 
lê o texto, fala com o 
aluno e em seguida 
guarda a folha. 
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Uma análise inicial dos mapas de eventos das duas professoras nos permite antecipar 

elementos importantes relacionados às intervenções. Inicialmente, nos eventos que constituem a 

fase de “preparação para a escrita”, evidenciamos que não houve uma preocupação das 

professoras A e B de tentarem engajar os alunos Gilberto e Miguel, para os quais as docentes 

apresentaram expectativas negativas, quando estes, por diversas vezes, dispersaram-se das 

atividades. Diferentemente do que aconteceu com os alunos Felipe e Renato, para os quais foram 

depositadas expectativas positivas. Quando estes se dispersavam, suas professoras faziam 

intervenções no sentido de engajá-los no que estava sendo discutido.  

Ainda em relação a esses eventos, destacamos os momentos em que as docentes 

procuraram ajudar os alunos a mobilizar conhecimentos e gerar ideias e conteúdos para o texto 

que iriam escrever. Esse aspecto é importante nas análises tendo em vista que uma das 

dificuldades apontadas pelas docentes diz respeito a dificuldade dos alunos no desenvolvimento 

dos textos. Ressaltamos que quando as professoras A e B foram questionadas sobre essa 

dificuldade relacionada ao desenvolvimento do texto, as professoras explicitaram que tratava-se 

do fato de que os alunos “escreviam pouco” e “não tinham muitas ideias”. Um olhar para o mapa 

de eventos permite evidenciar que as professoras A e B não interviram diante das dispersões dos 

alunos Gilberto e Miguel nos momentos em que estava-se tentando mobilizar conhecimentos e 

gerar ideias e conteúdos para a produção de texto, atividades que poderiam ajudar esses alunos 

nas suas dificuldades de “escrever pouco”. 

Observando o mapa de eventos da professora A, constatamos que a docente propiciou 

espaço para que o aluno Felipe falasse sobre o conto, o que provavelmente lhe ajudaria na 

geração e seleção de ideias para a escrita do seu texto. Entretanto, o mesmo não aconteceu com o 

aluno Gilberto. A professora não o indicou para falar sobre nenhum conto. Considerando que 

durante os momentos que os alunos falavam sobre os contos, a professora apenas explorava 
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questões ligadas ao conteúdo dos contos, parece que a intenção da professora com essa atividade 

era ajudar os alunos na geração de ideias para a escrita de seus textos, chama-nos a atenção, 

portanto, a não participação do aluno e a ausência de intervenção da professora no sentido de 

incentivá-lo a falar sobre o conto, pois isso, provavelmente, o auxiliaria na sua dificuldade.  

Destacamos, ainda, em relação ao mapa de eventos da professora A, o momento em que a 

docente distribui com os alunos uns papéis contendo informações para orientar a escrita dos 

textos. Essas informações abordavam aspectos relativas a escrita correta das palavras, parágrafo, 

letra maiúscula, ausência de letras na escrita, escrita legível, o uso correto da pontuação. 

Constatamos nesses momentos diferenças nas ações da professora voltadas aos alunos. Com o 

aluno Felipe, a professora interviu várias vezes chamando a atenção do aluno quando ele 

dispersava sua atenção. Já com o aluno Gilberto, não identificamos nenhuma intervenção da 

professora diante das suas dispersões. 

As análises desenvolvidas até este momento apontam para o fato de que as intervenções 

das professoras A e B apresentaram diferenças quando dirigidas aos alunos para os quais estas 

docentes apresentaram expectativas positivas quando comparadas com as intervenções dirigidas 

aos alunos para os quais foram depositadas expectativas negativas.  

Tais diferenças persistem quando analisamos os eventos acontecidos durante a fase de 

escrita do texto. Considerando o mapa de eventos da professora A, destacamos, inicialmente, os 

dois momentos em que o aluno Gilberto aproxima-se da professora e não é atendido por ela. 

Ressaltamos que um desses momentos, tratava-se de uma dúvida do aluno a respeito da ortografia 

de uma palavra. Lembramos que problemas relacionados à ortografia foram uma das dificuldades 

apontadas pela professora em relação a esse aluno. Entretanto, não houve intervenção da 

professora para ajudar o aluno. 
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Ainda refletindo sobre a aula da professora A, constatamos, no evento produção escrita 

individual, apenas uma situação de intervenção da professora dirigida ao aluno Gilberto, 

conforme podemos perceber no episódio extraído desse evento.  

Quadro 25: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Gilberto 

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração.  

Contexto: A professora está sentada em sua mesa. Os alunos estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Gilberto aproxima-se da professora e lhe entrega seu caderno.  

Fim do episódio: Gilberto volta para sua cadeira. 

Gilberto vai até a professora com seu caderno. A professora pega o caderno de Gilberto e 

começa a ler seu texto.  

P – Aqui continua viu querido. (Refere-se ao fato do aluno ter partido a escrita de uma frase no 

meio da linha, quando poderia ter continuado a frase na mesma linha).  

Continua a leitura do texto de Gilberto.   

P – Oh, Gilberto, que palavra é essa aqui? 

Gilberto – Jeito. 

P – Jeito é com “j”.  

A professora escreve no caderno um “j” junto a letra g. Continua a leitura. Quando termina, diz:  

P - Agora, veja só, eu acho que você deveria tentar melhorar um pouquinho sua letra. Uma letra 

pequenininha. Faça maiorzinha pra ficar uma letra mais legível.  

Entrega a folha para Gilberto escrever seu texto. Gilberto pega a folha e volta para sua cadeira. 

 

A análise do episódio acima nos permite evidenciar que as intervenções da professora 

foram bastante superficiais, não promovendo nenhuma reflexão sobre o texto escrito e também 
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não focaram as dificuldades que este aluno apresenta, diferentemente do que aconteceu com o 

aluno Felipe. Abaixo um episódio envolvendo o aluno Felipe: 

Quadro 26: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Felipe 

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração.  

Contexto: A professora está sentada em sua mesa. Os alunos estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Felipe aproxima-se da professora com seu caderno de texto na mão.  

Fim do episódio: Felipe volta para sua cadeira. 

Felipe vai até a mesa da professora com seu caderno. A professora está atendendo a aluna Suely. 

Os alunos Alfredo e Adélia também estão juntos a mesa da professora, aguardando para serem 

atendidos. Quando a professora termina de ler o texto de Suely, pega o caderno de Felipe e lhe 

diz: 

P – Qual é o conto que você tá escrevendo? 

Felipe – A velhinha da Caxangá. 

A professora abre o caderno do aluno e começa a ler seu texto.  

P – Olhe, veja só, você começa a história e vai logo terminando, ai quem lê a história vai ficar 

sem saber como foi mesmo que aconteceu, tá? Você tem que falar onde aconteceu essa história? 

Era qualquer hora do dia? 

Felipe – Não, era sempre de meia noite. 

P – Então? Você tem que escrever a história contando tudo, como era a velhinha, como era o 

lugar, se não quem for ler nem vai sentir medo, não é um conto de assombração? (o aluno 

balança a cabeça) Então, tem que colocar o que aconteceu bem direitinho, quem lê tem que ficar 

o que?  

Felipe – Assombrado, com medo. 

P – Exatamente! Tem que lembrar que é um conto de assombração, tá certo? E tem que escrever 

tudo que aconteceu na história, tá certo? 

O aluno Felipe balança a cabeça, pega o caderno e volta para sua cadeira. 
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Contrastando os dois episódios, é visível a diferença de intervenções realizadas. 

Inicialmente, chama-nos logo a atenção o fato de que com felipe, a professora peguntou-lhe sobre 

qual conto estava escrevendo, o que já demonstra um certo interesse pela sua escrita. Houve, 

também, uma preocupação da docente em explorar o conto, levando o aluno a refletir sobre seu 

texto. Bem diferente do que aconteceu com Gilberto, onde não houve reflexões que ajudassem, 

de fato, o aluno na escrita de seu texto. 

Considerando o mapa de eventos da professora B, evidenciamos que no momento em que 

estava acontecendo a pesquisa na internet sobre o dia da consciência negra, atividade que 

consistia numa tentativa da professora em favorecer a elaboração e seleção de ideias para a 

escrita do texto, houve momentos de dispersão dos dois alunos, tanto Renato quanto Miguel. 

Entretanto, as intervenções que procuraram direcionar a atenção do aluno para a pesquisa foram 

dirigidas apenas para Renato. Essas diferenças nas intervenções podem ser observadas também 

durante o evento de escrita do texto. Seguem abaixo dois episódios envolvendo o aluno Miguel 

durante a escrita do texto. 

 

Quadro 27: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel  

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Miguel chama a professora para ler seu texto.  

Fim do episódio: A professora afasta-se da cadeira de Miguel. 

O aluno Miguel chama a professora para ler seu texto. 

Miguel – Tia, oh tia! 
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A professora pega o caderno de Miguel, olha para o texto e diz 

P – Duas linhas. Esse tempo todinho e você só fez duas linhas?  

O aluno abaixa a cabeça. A professora afasta-se. Miguel permanece algum tempo de cabeça 

baixa. Ele fica com o olhar dirigido para os outros colegas. 

 

QUADRO 28: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel 

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: A professora aproxima-se da cadeira de Miguel.  

Fim do episódio: A professora afasta-se da cadeira do aluno. 

A professora aproxima-se da cadeira de Miguel, lê seu texto e diz: 

P – Por que o dia vinte de novembro foi escolhido para ser o dia da consciência negra?  

O aluno fica em silêncio. 

P - Vamos pensar né, tentar se lembrar, né?  Tá vendo como é bom conversar? 

A professora afasta-se da cadeira de Miguel. O aluno abaixa a cabeça. 

 

É importante destacar nestes episódios que o tom emocional da professora se configurou 

como repreensão e insatisfação da docente pelo comportamento do aluno. Em relação ao aluno, 

destacamos a postura retraída, seu olhar vago e seu silêncio. Salientamos também que as “duas 

linhas” escritas pelo aluno não foram foco de reflexão. Lembramos que foi o aluno que chamou a 

professora, portanto, supomos que ele gostaria de ouvir alguma coisa sobre aquelas “duas linhas”. 

Provavelmente, não era apenas uma repreensão que ele esperava.  
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Abaixo apresentamos dois episódios envolvendo intervenções da professora B 

direcionadas ao aluno Renato: 

QUADRO 29: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato  

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Renato chama a professora para ler seu texto.  

Fim do episódio: A professora afasta-se da cadeira de Renato. 

Renato diz para a professora: 

Renato – Tia, venha cá vê o meu. 

P – Só um minutinho Renato. (A professora está lendo de outro aluno) 

A professora aproxima-se da cadeira de Renato e pega seu caderno para ler. Quando termina diz: 

P – Tá certo, Renato, agora você tem que dizer quem foi Zumbi? Ele lutava pelo que? 

Renato – Foi o líder do Quilombo dos Palmares. 

P – Muito bem! E o que era o Quilombo dos Palmares?  

Renato fica em silêncio. A professora aguarda um pouco e diz: 

P – Lembra que a gente viu na pesquisa que era o lugar que vivia os .... 

Renato – Escravos. 

P – Certo. Então, porque esses escravos viviam lá? 

Renato fica pensando. A professora diz: 

P – Vá pensando que você lembra. Lembre da história de Zumbi, ele lutava pelo quê? Pense 

nisso, tá? A professora afasta-se da cadeira. 
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QUADRO 30: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato  

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Renato chama a professora para ler seu texto.  

Fim do episódio: A professora afasta-se da cadeira de Renato. 

O aluno Renato chama a professora para ler seu texto. 

P – Tia! Tia! aqui, tia!  

A professora aproxima-se da sua cadeira e diz: 

P – E aí Renato, pensou no que a gente conversou? 

O aluno balança a cabeça. A professora faz a leitura do seu texto. Quando termina diz: 

P – Tá bom, agora vá falar sobre... lembra-se que Zumbi ficou contra aquele acordo que 

queriam fazer? 

O aluno Renato fica em silêncio. Após alguns segundos, a professora diz: 

P – Porque o acordo era pra libertar só quem? 

Renato – ah, já sei, só quem morava nos quilombos. 

P- Então, vá escrever isso. Fale também como foi que ele morreu, tá? 

A professora afasta-se. 

 

É possível evidenciar algumas diferenças nas intervenções dirigidas ao aluno Renato e as 

intervenções dirigidas ao aluno Miguel. Com Renato, observamos intervenções dirigidas ao texto 

que procuravam ajudar o aluno na sua escrita, levando o aluno a refletir sobre o que escrever, 

tentando resgatar com o aluno as informações vistas durante a pesquisa realizada na internet, 

diferentemente do que aconteceu com Miguel, em que as intervenções eram predominantemente 
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focadas no comportamento do aluno. Além disso, o tom emocional era mais de motivar e 

incentivar o aluno Renato do que repreender, como aconteceu com Miguel. Esse aspecto parece 

reforçar os estudos (GOOD e BROPHY, 2000; Rosenthal, 1974, apud TROUILLOUD e 

SARRAZIN, 2003) que apontam que o clima afetivo é um dos meios através dos quais os 

professores tratam diferentemente seus alunos a partir das expectativas elaboradas. 

O nosso olhar para as práticas escolares de produção de textos nos levou a refletir sobre o 

papel do professor enquanto “interlocutor privilegiado” (LEAL, 2004, p. 364) dos textos dos 

alunos. Aponta Leal (op. cit.) que, 

  

[...] no contexto escolar, o professor impõe-se como destinatário que tem 
sempre, independentemente dos comandos dados para a atividade de escrita, 
uma finalidade didática que orienta acerca dos critérios de julgamento textual. 
Assim, paralelamente aos interlocutores citados nos comandos das atividades, os 
alunos escrevem, via de regra, para o professor [...] (p. 364) 

 

A análise dos mapas de eventos nos fez perceber aspectos importantes relacionados à 

forma como as professoras se colocaram como interlocutoras dos textos dos alunos. Para essa 

análise, nos deteremos nos momentos em que os alunos entregaram seus textos às professoras, 

como mais uma possibilidade de análise das relações e dos sentidos que podem ser construídos 

entre as expectativas das docentes, suas concepções e práticas. Aqui, também continuaremos 

apenas explorando as aulas das professoras A e B com o objetivo de contrastar as práticas dessas 

professoras dirigidas aos alunos para os quais foram apresentadas expectativas positivas e para os 

alunos para os quais foram apresentadas expectativas negativas. Apresentamos abaixo alguns 

episódios retirados dos eventos que constituem as aulas dessas docentes. 
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Quadro 31: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Gilberto  

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração.  

Contexto: A professora está sentada em sua mesa. Os alunos estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Gilberto aproxima-se da professora e lhe entrega seu caderno.  

Fim do episódio: Gilberto volta para sua cadeira. 

O aluno Gilberto entrega seu caderno a professora. A professora pega o caderno, olha 

rapidamente o seu texto e lhe entrega uma folha onde o aluno deverá escrever a versão final do 

texto. Gilberto volta para sua cadeira. 

Após escrever a versão final do seu texto na folha, o aluno vai até a professora e entrega-lhe a 

sua folha. A professora, por sua vez, apenas pega a folha, sem dirigir o olhar para Gilberto e 

guarda a folha. Em seguida, pega o caderno de outro aluno que está em pé na sua mesa. O aluno 

Gilberto ainda fica alguns segundos junto a mesa da professora e depois senta-se na sua cadeira. 

 

Quadro 32: Episódio extraído da aula da professora A envolvendo o aluno Felipe 

Atividade:  Produção escrita de um conto de assombração.  

Contexto: A professora está sentada em sua mesa. Os alunos estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Felipe aproxima-se da professora com seu caderno de texto na mão.  

Fim do episódio: Felipe volta para sua cadeira. 

Felipe entrega o caderno de texto a professora e diz: 

Felipe – Olha aí, tia. 

A professora faz a leitura do texto e no final diz: 

P – Certo, muito bem, agora faltou um “r” aqui, ficarrr, tá? 

Em seguida lhe dá a folha para que ele escreva a versão final do seu texto.  

P – Agora vá lá e escreva aqui nessa folha, cuidado com a letra, tá, pra ela ficar bem 
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organizada. 

Felipe senta e escreve seu texto final na folha. Em seguida, levanta-se e entrega a versão final a 

professora. A professora pega a folha, lê o texto e diz a Felipe: 

P – Tá vendo como agora ficou bem melhor, Felipe? 

Felipe balança a cabeça sorrindo. Depois senta-se. 

 

QUADRO 33: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Miguel 

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: A professora aproxima-se da cadeira de Miguel.  

Fim do episódio: O aluno Miguel afasta-se da professora. 

A professora aproxima-se da cadeira de Miguel, pega seu caderno e começa a leitura. Quando 

termina, diz: 

P – Você já tá querendo terminar a história, é? Já encerrasse a história? Não aconteceu mais 

nada depois? 

A – Aconteceu né tia. 

P – É, mas só que só tem o início, tem que continuar. Depois escreva nessa folha. 

A professora entrega a folha para a escrita da versão final do texto e depois afasta-se. Após um 

tempo, já no final da aula, o aluno Miguel aproxima-se da professora e lhe entrega seu texto. A 

professora pega o texto e o guarda. O aluno Miguel afasta-se. 
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QUADRO 34: Episódio extraído da aula da professora B envolvendo o aluno Renato  

Atividade:  Produção escrita sobre o dia da consciência negra.  

Contexto: A professora está circulando pela sala, lendo os textos de alguns alunos. Os alunos 

estão produzindo seus textos.  

Início do episódio: O aluno Renato chama a professora para ler seu texto.  

Fim do episódio: A professora afasta-se da cadeira de Renato. 

O aluno Renato chama a professora para ler seu texto. A professora aproxima-se da sua cadeira e 

faz a leitura do seu texto. Ao término da leitura, diz:: 

P – Tá bom, precisa agora vê as palavras né, Renato? Corrigir os erros, tá?  

A professora entrega ao aluno uma folha para ele escrever a versão final do seu texto. O aluno 

senta-se para escrever o texto na folha. Em seguida, levanta-se e entrega a professora a folha 

com seu texto. A professora pega a folha e faz a leitura. Quando termina, diz: 

P – Pronto, ficou bom. 

Sorri para o aluno e afasta-se. 

 

Os episódios acima apontam diferenças entre a maneira como as professoras receberam os 

textos dos alunos para os quais foram depositadas expectativas positivas e os textos dos alunos 

para os que foram depositadas expectativas negativas. Ao entregarem seus textos, os alunos 

Gilberto e Miguel tiveram apenas como reação das suas professoras o silêncio e o simples gesto 

de recebimento do texto, sem nenhuma troca verbal, quase nenhuma interação. Em contrapartida, 

ao receberem os textos dos alunos Felipe e Renato, houve, por parte das suas respectivas 

professoras, primeiro uma leitura da versão final do texto e, em seguida, reações de avaliação 

positiva dos textos. 
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Refletirmos sobre essas atitudes das docentes é importante pois acreditamos no 

importante papel do interlocutor dos textos dos alunos numa situação de produção de textos, na 

medida em que, como aponta Bakhtin (2002), ao defender o caráter dialógico da linguagem, a 

enunciação é resultado da interação entre o locutor e o interlocutor. Para o autor, é em função do 

interlocutor que o discurso se constrói, 

 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação entre o 
locutor e o ouvinte. (BAKHTIN, 2002: 113, grifos dos autores). 

 

Bakhtin (2002), portanto, deixa evidente a importância do outro, o destinatário, em um 

enunciado, pois o discurso orienta-se para a compreensão responsiva ativa do destinatário.  

Assumindo essa perspectiva, concordamos com Leal (2005) quando defende que,  

  

[...] o aprendiz (o aluno), na escola, ao dar lugar à compreensão responsiva ativa 
do outro (o professor), espera dele algum retorno, não um retorno qualquer, mas 
algo capaz de permitir uma dialogia, entendendo-a como um momento de 
produção de sentido, de dizeres e de trocas significativas. (p. 55). 

 

 Nesse sentido, evidenciamos nos episódios que os retornos oferecidos aos alunos pelas 

suas professoras foram bem diferentes quando dirigidas aos alunos para os quais foram 

depositadas expectativas positivas quando comparados com os dirigidos aos outros alunos para os 

quais foram apresentadas expectativas negativas. Essas diferenças persistiram de maneira 

significativa em vários momentos apresentados, o que parece sinalizar para diferenças que 

denotam terem relação com as expectativas formuladas pelas respectivas professoras. Essas 

diferenças parecem apontar na direção da perspectiva defendida por alguns estudiosos, segundo a 

qual os professores apresentam comportamentos diferenciados em relação aos alunos em função 
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das expectativas construídas. (GOOD e BROPHY, 2000; Rosenthal, 1974, apud TROUILLOUD 

e SARRAZIN, 2003; Jussim, 1986, apud COLL e MIRAS, 2004). 

 

3.3.2.2. Construindo oportunidades de aprendizagem para todos 

 

Considerando que a professora C não apresentou expectativas negativas para nenhum de 

seus alunos, resolvemos apresentar a análise de sua prática de sala de aula separadamente. Nesse 

momento, nossas reflexões serão norteadas pela questão já referida anteriormente: 

• Existe relação entre as expectativas positivas da professora em relação a todos os alunos, 

ainda que alguns apresentem dificuldades no final do ano letivo, e as concepções e 

práticas dessa docente? 

Focaremos nosso olhar predominantemente sobre as interações e intervenções da 

professora C com o aluno Paulo, que na avaliação da sua professora terminará o ano letivo 

melhor em produção de textos, ainda que apresente algumas dificuldades.  Buscaremos, ainda, 

estabelecer algumas relações entre a situação de ensino envolvendo esse aluno e as situações de 

ensino envolvendo toda a turma, incluídos aí, portanto, os alunos que não apresentam 

dificuldades em produção textual.  

Paulo tem onze anos de idade, segundo a professora é um aluno muito interessado e 

participativo. A professora apontou as seguintes dificuldades para o aluno Paulo: “problemas de 

ortografia, mas tá produzindo melhor”; “tem dificuldades ortográficas porque se apropriou 

recentemente do SEA”. Segundo a professora, esse aluno antes tinha mais dificuldades de 

produzir textos, mas está vencendo essas dificuldades. 
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Apresentamos a seguir o mapa de eventos de uma situação de ensino e aprendizagem de 

produção de textos da sala da professora C. 
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QUADRO 35: MAPA DE EVENTOS – Professora C 

EVENTOS PROFª PAULO TURMA OBSERVAÇÕES 

Apresentação da 
atividade de produção 
de textos. 

A professora apresenta 
aos alunos a atividade 
de produção de textos 
que eles devem fazer. 

O aluno escuta a 
professora falando. 

A turma escuta 
silenciosamente a professora 
falando. 

Os alunos estavam bastante 
empolgados. Durante a 
apresentação, a professora 
procurava motivar os alunos 
para a atividade de escrita. 

Discussão sobre as 
características do 
gênero notícia. 

A professora promove 
uma discussão e 
reflexão sobre as 
características do 
gênero notícia. 

Paulo participa 
ativamente, ora 
fazendo perguntas, 
ora respondendo 
questões levantadas 
pela professora.  

Participação ativa de todos 
os alunos.  

É importante ressaltarmos que 
a professora já havia iniciado 
em aulas anteriores o trabalho 
com o gênero notícia. Na aula 
aqui apresentada, a docente fez 
um resgate dos conhecimentos. 
Durante a discussão, em alguns 
momentos, a professora levanta 
questões para toda turma. Em 
outros momentos, indica alguns 
alunos para falarem. Dentre 
estes, algumas vezes, indicou o 
aluno Paulo. 

Produção de textos em 
dupla.  

A professora senta-se 
junto da aluna Bete, 
assumindo-se como 
dupla dessa aluna na 
escrita do texto.  

O aluno Paulo faz 
dupla com Júlia. 
Ambos abrem seus 
cadernos e começam a 
conversar sobre que 
notícia irão escrever. 
Depois iniciam a 
escrita. 

Cada dupla, inicialmente, 
discute sobre a notícia a ser 
escrita e depois iniciam a 
escrita do texto, sempre 
discutindo, a medida que 
iam escrevendo. 
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 Durante a escrita do 
texto, a professora 
levanta-se e circula na 
sala, fazendo 
intervenções junto aos 
outros alunos. 

Paulo chamou a 
professora algumas 
vezes. 

As duplas chamavam a 
professora sempre que 
achavam necessário. 

A professora circulou entre 
todas as duplas várias vezes. 
Ela mesma se dirigia as duplas 
ou então era chamada pelos 
alunos. Várias vezes foi até o 
aluno Paulo. 

Leitura em voz alta 
das notícias escritas 

A professora solicita 
que os alunos 
apresentem suas 
notícias para toda 
turma. 

Paulo lê a notícia 
escrita por ele e Júlia.  

Um aluno de cada dupla fez 
a leitura da sua notícia. 

Quando os alunos terminavam 
a leitura, a professora levantava 
questões a turma para 
aprofundar as reflexões sobre o 
gênero e aprimorar o texto. 
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Um primeiro olhar para o mapa de eventos da aula da professora C sinaliza um 

engajamento e uma participação de todos os alunos no processo, o que favorece a 

construção de oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. Entendemos que essas 

oportunidades emergiam através da condução pedagógica da professora que levantava a 

discussão, sistematizava os conhecimentos e estruturava a participação dos alunos, de 

maneira que os alunos com dificuldades eram continuamente incitados a falar e expor suas 

dúvidas. Dessa perspectiva, essas possibilidades são entendidas como potencialmente 

disponíveis para todos os participantes do grupo.  

É importante pontuarmos que a organização e a estruturação da discussão e da 

participação de todos na sala foi sempre negociada e co-construída pela professora com os 

alunos, de forma bastante tranquila, de tal maneira que não existem maiores problemas de 

indisciplina nesta sala. A única inquietação vista é a de crianças numa busca ávida e 

desejosa de saber. O encaminhamento da professora, que entrelaça a autoridade, que o seu 

papel lhe autoriza quando necessário, com uma afetividade e respeito por cada aluno 

daquela sala, permite que se instaure na sala um clima prazeroso de aprendizagem de todos.  

Olhar para a entrevista dessa docente nos ajudará a compreender o que parece estar 

subjacente à sua prática. Nesse sentido, é interessante pontuarmos que durante toda a fala 

da professora na sua entrevista, eram bastante fortes as suas expectativas positivas acerca 

de todos seus alunos, deixando sempre bem claro o quanto ela acreditava que eles, inclusive 

os que tinham mais dificuldades, teriam condições de avançar no processo de 

aprendizagem. Para todos os alunos que apresentavam dificuldades a professora acreditava 

que eles terminariam melhor em produção de textos. Segue um trecho da fala da professora 

como ilustração: 
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[Paulo] Eu acredito que ele vai chegar no final do ano com um pouco de 
dificuldade ainda, nessa questão da ortografia. É um processo essa 
questão, como eu já falei, é uma construção. Mas ele vai estar bem melhor 
no final do ano, tenho certeza. A gente vem fazendo um trabalho bem 
junto com esses alunos, sabe? O trabalho com os gêneros dentro dos 
nossos projetos, eu tô trabalhando com ele, para ele ver as especificidades 
de cada gênero, [...] E tem também, como eu já falei, os laços, os vínculos 
que a gente cria na sala, ai ele vai acreditando no trabalho dele e isso 
ajuda muito. Eles também na sala se ajudam muito.[...] [Professora C] 

 

A sua expectativa positiva, aqui revelada apenas neste exemplo acima, mas que 

esteve presente na sua fala para todos os alunos, era possível senti-la na sua prática de sala 

de aula. Isso aponta para o que alguns estudos propõem quando indicam que os professores 

comunicam suas expectativas aos seus alunos através de seus comportamentos, da forma 

como conduzem o trabalho pedagógico em sala e nas interações que estabelecem com seus 

alunos. (JUSSIM, 1986; GOOD e BROPHY 2000; TROUILLOUD e SARRAZIN, 2003).  

Na sua fala é possível apreender, ainda, a concepção da professora C acerca do seu 

papel enquanto mediadora na aprendizagem dos alunos. A docente destaca na sua fala, 

dentre outros aspectos, o trabalho que vem desenvolvendo em sala de aula, demonstrando 

que tal trabalho vai favorecer a evolução do aluno. A professora C destaca, ainda, a 

importância dos vínculos estabelecidos em sala de aula. Será que o fato de perceber a 

importância de seu trabalho pedagógico na evolução do aluno e de apontar a importância 

dos vínculos em sala de aula tem relações com suas expectativas positivas? Acreditamos 

que possivelmente sim.  

Continuando nossa análise acerca das situações de ensino de produção de textos 

vivenciadas na sala da professora C, considerando agora, especificamente, o segundo 

evento, discussão sobre as características do gênero notícia, apresentamos, abaixo, alguns 

episódios retirados desse evento envolvendo o aluno Paulo. 
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QUADRO 36: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo 

Atividade:  Produção escrita em dupla de uma notícia.  

Contexto: Discussão e reflexão sobre as características do gênero notícia.  

Início do episódio: A professora faz uma pergunta a Paulo.  

Fim do episódio: A professora continua a discussão envolvendo toda a turma 

[...] 

P – Certo! E o que mais que a gente aprendeu? Paulo agora, como se chama isso aqui? (a 

professora aponta para uma manchete do jornal) 

Paulo – É a manchete, tia. É o título da notícia. 

P – Muito bem!  

Paulo – Tia! (levanta a mão) 

P – Fale Paulo. Vamos ouvir pessoal Paulo falar. 

Paulo – O título, tia, tem que pensar bem no título que vai botar, pra poder dá vontade da 

pessoa ler a notícia, se não ninguém vai querer ler o resto. 

P – Isso. Olha o que Paulo tá falando que é muito importante, viu, pessoal! Repete ai 

Paulo. 

Paulo – A pessoa só vai ler a notícia se gostar do título. 

P – Certo! Então, a manchete pode ser de qualquer jeito? (pergunta para a turma) 

[...] 
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QUADRO 37: Episódio extraído da aula da professora C  

Atividade:  Produção escrita em dupla de uma notícia.  

Contexto: Discussão e reflexão sobre as características do gênero notícia.  

Início do episódio: A professora explora o gênero.  

Fim do episódio: A aluna Camila está falando. 

[...] 

P - A gente não vai escrever pra gente só, vai? Vai escrever para alguém ler. Um jornal é 

lido por um monte de gente. Aqui vai ser lido pelo menos por todos os alunos: manhã, 

tarde e noite. Porque ele vai ficar exposto, não é? O pessoal da noite toda, de manhã, de 

tarde, na hora do almoço. Vai todo mundo ler, funcionário, diretor, pai, mãe também. Vai 

ler todo mundo, certo?   

Alguns alunos levantam a mão. O aluno Paulo também está de mão levantada. A professora 

manda Paulo falar. 

 P – Fala agora Paulo. Bora ouvir Paulo, pessoal? (Dirige-se a turma) 

Paulo – Tia, a gente tem que escrever coisas que o aluno da tarde queira ler, o diretor 

também, e todo mundo. 

P – Exatamente, a notícia tem que ser bem escrita, tem que escolher sobre o que vai falar, 

pensar nas pessoas que vão ler . E o que mais é que tem que ter numa notícia, quais as 

informações que não podem faltar, Paulo?  

Paulo – Tem que dizer também quando foi que aconteceu aquilo que você tá falando, não 

é? se não, quem tiver lendo como é que vai saber. 

P – Isso, muito bem, não é mesmo gente, o leitor não estava na hora que aconteceu o fato, 

ele precisa saber quando foi que aconteceu para ficar bem informado. [...] 

Vários alunos de mão levantada. A professora diz: 

P – Deixa eu ver quem é que eu vou escutar agora. (Aponta para Lucas). Diga Lucas. Bora 
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ouvir, Lucas? (os outros alunos abaixam a mão) 

Lucas – Onde aconteceu, tia. 

P – Certo. Não pode faltar na notícia onde foi que aconteceu o fato que você está 

relatando, não é? Então, por exemplo: naquela notícia que a gente leu sobre a enchente, 

tem que ter o local que aconteceu a enchente, se não como é que a pessoa que está lendo 

vai saber, certo? Tem que dizer que a enchente foi em Santa Catarina, qual foi o bairro 

mais prejudicado, não é? [...]  

[...] 

P - E o que mais, o que é que também não pode faltar? 

(Alguns alunos de mão levantada. A professora aponta para Camila) 

P – Camila, agora. 

Camila – Tia, uma vez saiu no jornal que passa a noite [...] 

[...] 

 

Os episódios acima destacam o importante papel da professora enquanto mediadora 

da construção do conhecimento do aluno e, no caso aqui específico, no seu papel na 

condução das atividades de produção de textos. Considerando que a atividade de produzir 

textos é um processo complexo, Dolz (1994, apud, Dolz e Schneuwly, 2004) defende que a 

aprendizagem da produção dos diferentes gêneros não acontece de forma espontânea, ela 

requer uma efetiva intervenção do professor. Refletindo sobre essa questão, Dolz e 

Schneuwly (2004) apontam que nessa perspectiva “as intervenções sistemáticas do 

professor desempenham um papel central para a transformação das interações entre o 

aprendiz e o texto.” (p. 47). 

Ao assumirmos aqui a importância fundamental das intervenções sistemáticas do 

professor para instrumentalizar o aluno na sua aprendizagem de escrever diversos gêneros 
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textuais, evidenciamos nesses episódios, assim como na análise microgenética realizada de 

todas as aulas dessa professora, que a docente parece trazer subjacente a sua prática esse 

reconhecimento da importância das suas intervenções, na medida em que lança mão de 

diversas estratégias de intervenção durante suas aulas. Em todas as aulas videografadas, ela 

trabalhou com gêneros textuais, sempre explorando suas características sociodiscursivas. 

Dessa forma, a professora C parece reconhecer os gêneros textuais como “objeto de 

interação e aprendizagem” (LEAL, 2004, p. 71) 

Através das perguntas que lança para a turma, a professora vai construindo a 

interação com os alunos e incentivando-os a participarem ativamente da aula. Durante toda 

a discussão essas questões permearam a aula, ora sendo dirigidas para toda a turma, ora 

sendo indicadas a algum aluno específico.  

Direcionando o olhar para as intervenções dirigidas a alunos específicos, 

contrastando a participação e as interações estabelecidas no nível coletivo, envolvendo a 

turma como um todo, com a participação e as interações envolvendo o aluno Paulo, torna-

se visível que a professora está sempre procurando inseri-lo, assim como os demais alunos 

que apresentam dificuldades, nas discussões. A estratégia pedagógica predominante é a 

discussão coletiva com envolvimento de toda turma, o que privilegia a interação e 

possibilita a construção de conhecimentos de todos.  

 Considerando o aluno Paulo, a professora, ao fazer a pergunta a ele, não está 

buscando informações por falta de conhecimentos dela, e sim, como estratégia para instituir 

a participação do aluno no processo de aprendizagem, para verificar seus conhecimentos a 

respeito do gênero notícia e para favorecer a aprendizagem dele e de todos os outros alunos.  

Outro aspecto que nos chama a atenção é o modo como a professora conduz e 

orienta as participações na aula e, principalmente, valoriza tais participações. Resgatamos 
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• “Paulo agora” (Indica Paulo para falar) 

• “Olha o que Paulo tá falando que é muito importante, viu, pessoal! Repete ai Paulo”. 

• “Vamos ouvir pessoal Paulo falar. 

• “Deixa eu ver quem é que eu vou escutar agora. (Aponta para Lucas). Diga Lucas. Bora 

ouvir, Lucas?” 

• “Bora ouvir Paulo, pessoal?” 

• “Camila, agora.” 

alguns trechos desses episódios como ilustração envolvendo alguns alunos com 

dificuldades em produção textual: 

 

 

Percebemos que o modo de enunciar da professora instaura e valoriza a participação 

dos alunos. Assim, é possível identificar que as interações discursivas construídas em sala 

favorecem a participação de todos os alunos, instituindo os alunos como protagonistas nos 

processos vivenciados em sala e não apenas como mera audiência.  Além disso, permitem a 

professora acompanhar a compreensão dos alunos acerca do que está sendo discutido e 

intervir, quando necessário, buscando aprofundar conhecimentos que porventura não 

tenham sido apreendidos por estes alunos. Assim sendo, as dificuldades dos alunos 

encontram espaço para serem ressignificadas e trabalhadas e não esquecidas num canto da 

sala de forma silenciosa.  

Apresentamos abaixo mais dois episódios que reforçam nossas análises: 

QUADRO 38: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo 

Atividade:  Produção escrita em dupla de uma notícia.  

Contexto: A professora circula entre as duplas.  
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Início do episódio: A professora vai até a dupla formada pelo aluno Paulo e Marcela.  

Fim do episódio: A professora orienta o trabalho da dupla. 

A professora aproxima-se da dupla formada pelo aluno Paulo e Marcela e diz: 

P – E aí, já conversaram sobre qual é a notícia que vocês vão escrever?  

Paulo – Vai ser sobre o jogo do Sport. 

P – Certo. O que é que vocês vão colocar?Tem que lembrar que outras pessoas vão ler 

essa notícia, certo? 

Paulo – É...que o jogo foi no maracanã, que o placar ficou 2 a 2. 

P – Isso. Quando foi o jogo, como foi o jogo, se souber dizer quem fez os gols, certo?Você 

que gosta de jogo Paulo, você ia querer saber essas informações se você tivesse lendo a 

notícia, não era? 

Paulo sorri balançando a cabeça afirmativamente. 

Marcela – Tia, o título vai ser Sport empata com Avai. 

P – Certo. Então, veja, Paulo vai ajudar Marcela a escrever Marcela vai ajudar Paulo, 

certo? 

 

QUADRO 39: Episódio extraído da aula da professora C envolvendo o aluno Paulo 

Atividade:  Produção escrita em dupla de uma notícia.  

Contexto: A professora circula entre as duplas.  

Início do episódio: A professora vai até a dupla formada pelo aluno Paulo e Marcela.  

Fim do episódio: A professora dá orientações a dupla. 

A professora aproxima-se da dupla formada pelo aluno Paulo e Marcela e lê o texto deles. 

Em alguns momentos, para a leitura para fazer intervenções relacionadas à ortografia das 

palavras. 

P – Essa palavra “empatou”, leiam ela de novo para ver se está correta. 
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Os alunos lêem a palavra. Marcela diz: 

Marcela – Não tia, é com “m”. 

P – Certo. Então um ajuda o outro, tá vendo? Marcela vá explicar a Paulo porque é que se 

escreve com m. 

[...] 

 

Entre esses dois episódios aconteceram mais três aproximações da professora em 

direção a essa dupla, e outra em que foi chamada pelos próprios alunos. Nesses momentos, 

a professora lia o texto desses alunos e em seguida dava orientações, refletindo com os 

alunos sobre o que escrever e o como escrever. Ao entendermos que para produzir um 

texto, o aluno precisa dar conta de uma multiplicidade de ações que precisam ser 

coordenadas e que exigem de quem escreve “conhecimentos variados de diferentes graus de 

complexidade e capacidades múltiplas” (LEAL e MELO, 2006, p.13), não há como 

concebermos que sua aprendizagem ocorrerá espontaneamente, através apenas do contato 

do aluno com textos. Necessário se faz, portanto, as intervenções da professora de maneira 

sistemática e intencional.  

A ação mediadora da professora C, no episódio retratado no Quadro 38, aponta sua 

preocupação em refletir com esses alunos sobre o interlocutor de seus textos, o que indica 

uma tentativa de ajudar esses alunos a construírem uma representação adequada acerca dos 

interlocutores e da situação de interação, de modo a alcançar os efeitos de sentido 

pretendidos. 

Outro aspecto a ser considerado nestes episódios diz respeito à estratégia adotada 

pela professora em organizar o trabalho de produção de textos em duplas. Acreditamos que 

o processo de interação entre crianças no momento do trabalho de escrita de textos pode 

favorecer a troca de ideias, compartilhar e negociar decisões. O estudo de Leal e Luz 
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(2001), já apresentado no capítulo da fundamentação teórica com mais detalhes, reflete 

sobre esses aspectos ao investigar o processo de interação entre pares em atividades de 

produção de textos narrativos. As pesquisadoras concluíram, dentre outras questões, que 

nas situações de interação entre pares houve melhora no desempenho dos textos quando 

comparados com os textos produzidos individualmente.  

Cumpre destacar que a professora C formou dupla com a aluna Bete, que, como já 

vimos, encontra-se em processo de apropriação da escrita alfabética. Foi uma estratégia 

bastante proveitosa, pois engajou a aluna na atividade, além de permitir a professora 

acompanhar/monitorar/intervir na construção do texto da aluna. Ressaltamos que em outros 

momentos videografados de atividades de produção de textos, a professora utilizou de 

outras estratégias de encaminhamento pedagógico, ora engajando-a em outra dupla, ora em 

grupo, ora individualmente. 

Diante desses dados, constatamos que aos alunos com dificuldades em produção de 

textos foram proporcionadas diversas estratégias para ajudá-los a construir suas 

competências em produção de textos e que ao acreditar nas possibilidades de aprender e de 

evoluir de seus alunos, a professora lhes oferece inúmeras oportunidades de aprendizagem.  
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Nesta pesquisa tivemos como objetivo geral analisar a relação entre as expectativas 

das professoras sobre o desempenho do aluno em produção de textos e as concepções e 

práticas em produção textual dessas docentes. Tomar como objeto de estudo o fenômeno 

das expectativas e sua relação com as situações de ensino de produção de textos é adentrar 

num terreno de muitas possibilidades e sentidos, e, por isso mesmo, bastante fascinante. 

Mas, é também assumir os riscos de um caminho pouco explorado em estudos empíricos 

sobre a relação entre expectativas docentes e práticas de sala de aula de professores, o que 

nos sinalizava os riscos de desbravarmos mares ainda pouco navegados. Tais pesquisas 

sugeriam relações entre as expectativas e os comportamentos do professor em sala de aula, 

mas poucas pesquisas empíricas têm, de fato, sido empreendidas para analisar essa relação 

em contextos específicos de situações de ensino e aprendizagem. Essas pesquisas 

geralmente se detinham em analisar o processo de formação das expectativas e os efeitos 

dessas sobre o desempenho do aluno, mas não incidiam exatamente sobre a análise do 

comportamento diferenciado do professor em função das suas expectativas. 

 Os resultados da pesquisa apontaram dois tipos de expectativas elaboradas pelas 

professoras em relação ao desempenho de seus alunos em produção de textos no final do 

ano letivo: expectativas positivas e expectativas negativas. As expectativas positivas se 

apresentaram de duas formas, nomeadas de “expectativas positivas tipo A” e “expectativas 

positivas tipo B”. Consideramos expectativas positivas tipo “A” quando a professora 

apontava na sua fala que acreditava que o aluno vai terminar bem em produção de textos, 

sem dificuldades. Consideramos expectativas positivas tipo “B” quando a professora 

acreditava que o aluno vai terminar melhor, apesar de ainda apresentar dificuldades. Eram 

consideradas expectativas negativas quando a professora acreditava que o aluno não vai 
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terminar bem em produção de textos. Os dados evidenciaram que uma das docentes, a 

professora C, não apresentou expectativas negativas em relação a nenhum de seus alunos.  

 Ao analisarmos cada expectativa, constatamos que as professoras A e B 

descreveram os alunos para os quais apresentaram expectativas positivas, sejam elas, tipo A 

ou B, com atributos com uma conotação mais positiva, quando comparados com os alunos 

para os quais foram depositados expectativas negativas, que foram descritos com 

características com uma conotação mais negativa. Outro aspecto a ser destacado dessas 

duas docentes quando se referiram aos alunos com expectativas negativas, refere-se a fato 

de ambas não atribuírem para si nenhuma responsabilidade sobre as dificuldades desses 

alunos, nem sobre sua superação, pois atribuem como causas ao seu desempenho, 

predominantemente, as condições inerentes ao aluno, tais como, problemas de 

aprendizagem ligados a questões de ordem interna ao aluno, o que acarretaria uma 

impossibilidade de intervenção didática. Ainda em relação à análise das expectativas, 

constatamos que a professora C ao falar sobre seus alunos deu grande ênfase a evolução do 

aluno no seu processo de aprendizagem, apontando sempre relação entre essa evolução e o 

papel de sua mediação pedagógica nas situações de ensino e aprendizagem. 

 A análise das práticas de produção de textos nos trouxe elementos importantes que 

apontaram uma relação entre as expectativas elaboradas pelas docentes, suas concepções e 

essas situações de ensino e aprendizagem. Primeiramente analisamos as concepções e 

situações de ensino de produção de textos vivenciadas em sala de aula envolvendo os 

alunos que estão em apropriação do sistema de escrita alfabética. Os resultados apontaram 

que as docentes A e B apresentaram expectativas negativas em relação a esses alunos, 

diferentemente da professora C, que apresentou expectativas positivas para a aluna que está 
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em apropriação do sistema de escrita alfabética. Outra diferença é que as duas primeiras 

professoras sinalizaram que a apropriação da escrita alfabética se coloca como condição 

necessária para que o aluno possa se engajar em atividades de produção textual. Já para a 

professora C, suas falas sinalizaram uma concepção que o aluno pode se engajar em 

atividades de produção de textos, mesmo que ainda não domine a escrita alfabética.  

 Quando olhamos para as situações de ensino vivenciadas em sala envolvendo esses 

alunos, constatamos que esses alunos das professoras A e B não produziram textos durante 

as atividades e que suas professoras não realizaram nenhuma intervenção no sentido de 

engajá-los nas atividades de produção textual. Em contrapartida, a professora C envolveu a 

aluna que está em processo de alfabetização em todas as atividades de produção de textos. 

Isso nos sinalizou uma possível relação entre o fato da professora C acreditar que sua aluna 

vai terminar melhor em produção de textos, ainda que apresente dificuldades, suas 

concepções acerca do processo de alfabetização e acerca de seu papel enquanto mediadora 

e as situações de ensino vivenciadas em sala, nas quais a professora sempre procurou 

realizar intervenções junto a essa aluna.  

 Por outro lado, os dados também apontaram relação entre o fato das professoras A e 

B acreditarem que seus respectivos alunos não vão terminar bem em produção de textos, 

suas concepções acerca do processo de alfabetização e acerca de seu papel enquanto 

mediadora e as situações de ensino vivenciadas em sala, nas quais evidenciamos que as 

docentes não realizaram nenhuma intervenção relacionada a atividade de produção de 

textos com esses alunos. 

 Outro elemento importante que apontou relação entre as expectativas elaboradas 

pelas docentes, suas concepções e as situações de ensino e aprendizagem de produção de 
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textos foi quando analisamos as práticas das professoras em relação aos alunos que 

apresentam dificuldades em produção textual. Considerando as professoras A e B, os 

resultados evidenciaram que houve diferenças entre as intervenções dirigidas aos alunos 

para os quais foram apresentadas expectativas positivas, quando comparadas com as 

intervenções dirigidas aos alunos para os quais foram depositadas expectativas negativas. 

 Ao analisarmos a prática da professora C, os resultados também sugerem uma relação 

entre o fato dessa professora acreditar que todos os alunos terminarão melhor em produção 

de textos, ainda que alguns apresentem dificuldades no final do ano letivo, e as concepções 

e as situações de ensino vivenciadas em sua sala de aula. Constatamos que essa docente 

realizava inúmeras intervenções com os alunos que apresentavam dificuldades, 

possibilitando a construção de conhecimentos de todos. Ao acreditar nas possibilidades de 

aprender e de evoluir de seus alunos, depositando sobre eles expectativas positivas, a 

professora lhes oferecia várias e diversificadas oportunidades de aprendizagem. 

 Mesmo não sendo foco de nosso estudo avaliar a qualidade da prática das professoras, 

não há como não pontuarmos o investimento da professora C na mediação do processo de 

ensino e aprendizagem com todos os alunos. E isso, com certeza, repercute no desempenho 

final dos alunos. Nesse sentido, cabe um registro que reforça o que apontamos em relação a 

essa docente: A turma dessa professora alcançou a primeira colocação geral dentre as 

escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife no IDEB de 2009, nos resultados referentes 

aos alunos do 2º ano do 2º ciclo e 4º colocação entre todas as escolas públicas de 

Pernambuco. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é resultado do 

produto entre o desempenho e do rendimento escolar e é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de desempenho nas avaliações do 
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Inep, o Saeb, para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil, para os 

municípios. 

 Dessa forma, acreditamos, tal como Souza e Osório (2003, p. 1), no papel mediador 

do professor, “como agente desencadeador de alternativas ao lidar com educandos que, em 

relação aos conhecimentos e habilidades na produção de textos, apresentam significativas 

diferenças e dificuldades.”  

 Por tudo que apreendemos nos resultados, acreditamos na importância das professoras 

acreditarem nas possibilidades de evolução de seus alunos, tendo em vista que os dados 

sugerem uma relação entre as expectativas das professoras e as práticas em sala de aula.   
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