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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar os critérios utilizados por crianças do ano 5 do Ensino 

Fundamental para avaliar aulas de língua portuguesa, com foco nas estratégias didáticas 

adotadas em uma sequência didática envolvendo o gênero reportagem. Foi adotada a 

perspectiva de avaliação formativo-reguladora, a abordagem sociointeracionista de 

ensino da língua, a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin (1997), a proposta de 

sequência didática de Dolz e Schneuwly (2004). Participaram da pesquisa duas 

professoras do 5º ano do Ensino Fundamental e seus respectivos alunos das Redes 

Municipais de Ensino da cidade do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, que 

desenvolveram uma sequência didática com o gênero discursivo reportagem. Foram 

analisadas as observações de 23 aulas das duas professoras e 105 entrevistas com 51 

crianças das duas turmas. Os resultados evidenciaram que as professoras contemplaram 

princípios do ensino em uma perspectiva sociointeracionista em todas as aulas 

observadas. Nas entrevistas realizadas com as crianças, categorizamos sete critérios de 

avaliação nas duas turmas. Foi observado que as crianças possuem critérios bem 

definidos de avaliação, percebendo diferentes aspectos da organização do ensino. 

Percebemos que as crianças reconheceram os resultados obtidos em termos de 

aprendizagem e que o critério mediação docente esteve contemplado com maior 

frequência. Desse modo, foi possível concluir que as crianças apontaram nas suas 

avaliações aspectos positivos na condução das docentes. Constatamos ainda que os 

critérios de avaliação das crianças tinham relação com a condução adotada por cada 

professora.  

 

Palavras chaves: Avaliação; Reportagem; Sequência didática; Aprendizagem  
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ABSTRACT 

 

This research´s goal was to analyze the criteria used by some 5
th

 graders to evaluate 

Portuguese classes focusing on the teaching strategies used in a teacher based sequence 

which involves the report genre. The adopted evaluation perspective was the formative 

and regulatory, the social interactionist approach of language teaching, the Genre 

Theory by Bakhtin (1997), and the teaching sequence proposal by Dolz and Schneuwly 

(2004). Two 5
th

 grade teachers participated in this research and also their students from 

a Public School in Recife and a Public School in Jaboatão dos Guararapes, which have 

developed a teaching sequence using the report genre. In this research, 23 class were 

analyzed  observations from both teachers, and also 105 interviews made with 51 

students from both groups. The results showed that these two teachers made use of 

teaching principles in a social interactionist perspective in each observed class. During 

the interviews with the students, seven evaluation criteria were categorized in both 

classes. It was observed that children have well defined evaluation criteria and that they 

realize different aspects of teaching organization. It was also observed that children 

recognized the results obtained in terms of learning, and that the teacher mediation 

criteria has been the most often contemplated. In this manner, it was possible to 

conclude that children indicated positive aspects toward the conduct of the teachers in 

their evaluations, and that the children‟s evaluation criteria had a link with the conduct 

adopted by each teacher.    

 

 

Keywords: Evaluation; Report; Teacher Sequence; Learning 
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INTRODUÇÃO 

  

Todos nós, diariamente, nos deparamos com situações em que precisamos fazer 

escolhas, tomar decisões. Essas situações podem ser as mais corriqueiras, como a 

escolha da roupa que iremos usar em determinada ocasião, a escolha de determinado 

produto numa compra, ou as mais cautelosas, como as decisões que devemos ter em 

nossa profissão, o momento de ter um filho. Na sociedade todas as ações vivenciadas 

por cada sujeito requerem a emissão de um juízo de valor, ou seja, avaliamos 

constantemente o que iremos fazer e também emitimos nossa opinião para influenciar as 

decisões dos outros.  

Na escola não é diferente. Todas as pessoas envolvidas - alunos, professores, 

gestores, funcionários, pais - avaliam e são avaliadas. Mas como a avaliação emitida por 

cada sujeito na escola é vivenciada e valorizada? As maneiras de pensar sobre 

determinada ação repercutem igualmente? Qual o impacto das opiniões dos alunos 

sobre as ações dos professores? 

 As diferentes abordagens sobre os processos de avaliação e concepções de 

ensino e aprendizagem em diversos contextos refletem sobre o modo como cada 

integrante da comunidade escolar participa das atividades que neste espaço acontecem.   

 Esta temática, sem dúvida, começa a ganhar relevância a partir do momento em 

que a avaliação passou a ser vista como um processo intrinsecamente ligado ao ensino e 

suas finalidades passaram a ser concebidas de modo mais ampliado e não apenas como 

um meio de selecionar ou classificar estudantes.  

Em um levantamento bibliográfico sobre avaliação que fizemos em sites, livros, 

anais de congressos e periódicos da área de educação dos últimos dez anos, 

encontramos 66 pesquisas que tratavam sobre a temática avaliação. Dessas, 36 

(54,54%) relatavam trabalhos da área de avaliação sobre vários aspectos, que 

descreveremos adiante. As demais - 30 (45,46%) - estavam relacionadas a estudos que 

tiveram a preocupação de escutar os estudantes - crianças, jovens ou adultos -, de modo 

que cada um pudesse avaliar algum aspecto na área da educação. Desses 30 trabalhos 

com foco nos estudantes, encontramos 3 pesquisas que estavam relacionadas à área de 

ensino da língua.  

 Como dito acima, o primeiro bloco de estudos encontrados englobou as 

pesquisas sobre os diferentes aspectos da avaliação, tanto em relação às políticas de 
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avaliação, à avaliação educacional, quanto em relação às que refletiam mais sobre o 

cotidiano da escola em relação às práticas de ensino e aprendizagem. Neste primeiro 

bloco, encontramos Silva (2007) e Inez (2007), que buscavam investigar as políticas de 

avaliação no ensino superior. 

Em relação à formação docente e práticas avaliativas, o número de achados foi 

maior, totalizando 16 trabalhos: Luis e Santiago (2000); Balancho (2000); Luis e 

Santiago (2001); Gomes (2003); Cunha (2004); Suassuna (2004); Abdalla (2005); 

Oliveira (2006); Gurgel e Leite (2007); Villar (2009); Neto e Aquino (2009); Guerra 

(2009); Calacioppo (2010); Martins (2010); Rodrigues (2010); Sohn e Eyng (2010).  

Esses trabalhos, de modo geral, buscavam investigar as práticas avaliativas dos 

docentes, as concepções e representações sobre o ato de avaliar, as formas de avaliação 

utilizadas em alguns sistemas, como o de ciclos, a formação dos professores em relação 

à avaliação.   

 No que concerne à avaliação da aprendizagem, encontramos 18 pesquisas 

tratando de uma grande variedade de tipos de objetos: avaliação nas séries iniciais, no 

ensino superior, na educação infantil, na modalidade de educação à distância, através de 

diferentes instrumentos avaliativos, relacionada à organização do ensino, dentre outros 

(BERGER, 2000; BERBEL, 2001; BITTENCOURT, 2001; KNOBLAUCH, 2003; 

ALVES, 2003; OLIVEIRA, 2004; CHAVES, 2004; GOMES, 2005; LIMA, 2005; 

COSTA, 2006; REZENDE, 2007; FERNANDES, 2007; FRANÇA, 2008; SANTOS, 

2008; FARIAS, 2008; TRAVERSINI, RODRIGUES ET AL, 2008; MAINARDES E 

GOMES, 2008; CALZAVARA, 2010). Tais pesquisas abrangem vários aspectos da 

avaliação, trazendo contribuições para que possamos refletir sobre as concepções, 

práticas, políticas, sistemas de modo geral.  

Neste primeiro bloco descrito, não encontramos trabalhos que buscassem 

investigar os processos avaliativos em relação às estratégias didáticas adotadas em sala 

de aula, à escolha de conteúdos, aos objetivos didáticos, à organização do ensino. Tal 

fenômeno revela que este é um campo ainda pouco explorado, que necessita de atenção. 

As pesquisas agrupadas no segundo bloco de estudos (30 trabalhos, 

correspondendo a 45,46%) buscavam analisar a avaliação feita por alunos sobre algum 

aspecto da educação.  

Na modalidade educação infantil encontramos um maior investimento de 

pesquisas que buscavam saber a opinião das crianças sobre algum aspecto da escola. 

Dezessete trabalhos abordavam suas concepções de infância, de criança, representações 
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infantis sobre a creche, a escola, o tempo e o espaço do parque nas instituições, 

representações gráficas, qualidade na educação infantil, processos interacionais 

(OLIVEIRA, 2001; MÜLLER, 2003; CRUZ, 2008; ARAÚJO, 2008; LEITE, 2008; 

FRANCISCO E ROCHA, 2008; LINS, 2008; RUTANEN, 2008; CRUZ, 2008; 

PANISSET, 2008; MARTINS E CRUZ, 2008; DELGADO E MÜLLER, 2008; 

OLIVEIRA, 2008; MARTINS E BRETÃS, 2008; AGOSTINHO, 2008; BARBOSA, 

2008; CRUZ, 2009).  

No ensino superior, encontramos 4 pesquisas que buscaram perceber como os 

estudantes concebiam suas perspectivas de avaliação em suas aulas práticas (SILVA, 

2010); a opinião dos alunos sobre as avaliações institucionais (CAMPOS, 2010); as 

concepções do que seria uma boa prática avaliativa (VASCONCELLOS, OLIVEIRA e 

BERBEL, 2006); e as opiniões dos estudantes do que seria uma boa aula (PEREIRA E 

LIMA, 2010).  

Essa última pesquisa, desenvolvida por Pereira e Lima (2010), investigou a 

prática avaliativa num curso de Pedagogia a partir da escuta de vozes dos alunos, 20 

sujeitos, para conhecer e analisar o perfil, as relações pedagógicas, e suas iniciativas por 

maior participação nos espaços de aprendizagem e no desenvolvimento da prática 

avaliativa em classe e atividades complementares.  

Foi constatado que uma boa aula para os alunos era aquela em que havia 

planejamento, diálogo, participação e boa interação professor-aluno. Tais aulas, na 

opinião desses estudantes, deveriam ultrapassar a simples transmissão de conteúdos 

para tornarem-se momentos democráticos de construção do conhecimento, embora a 

timidez, a falta de teoria e o receio de falar fossem, na perspectiva dos estudantes, 

elementos que impediam a participação de muitos alunos. Outro aspecto observado foi 

que, na avaliação dos estudantes, mesmo que algumas aulas tivessem resquícios de 

metodologias tradicionais, a abertura ao diálogo acerca de questões gerais por parte dos 

professores estava presente. Foi observado também que as experiências do meio social 

eram um importante fator de encorajamento e envolvimento nas discussões e no diálogo 

entre os sujeitos, mas, o aprofundamento teórico dos alunos e a criação de mecanismos 

de mobilização por parte do professor, no sentido de aguçar a participação ativa da 

classe, eram apontados como condições para manifestação das vozes dos sujeitos. 

No ensino médio encontramos uma única pesquisa, realizada por Elias et al 

(2010), que procurou entender como os jovens percebiam o processo avaliativo, sua 
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função no processo de ensino e ainda se a avaliação proposta pelo professor era 

condizente com o ensino dado na concepção discente.  

No ensino fundamental foram encontradas 7 pesquisas. A pesquisa de Silva 

(2007) buscou investigar os significados atribuídos por estudantes às práticas 

inovadoras de seus professores. Segundo ela, para os jovens estudantes, “aula” 

inovadora é a prática pensada como mediadora de recuperação da auto-estima, 

reestabelecedora da confiança, do diálogo e do comprometimento dos diferentes sujeitos 

com o projeto político-pedagógico.  

A pesquisa de Ferreira e Souza (2008) investigou a opinião das crianças a 

respeito dos tipos de intervenção de professoras alfabetizadoras. Os sujeitos da pesquisa 

foram cinco professoras e 72 crianças com idades entre 6 e 8 anos. As crianças foram 

entrevistadas e as professoras foram solicitadas a classificarem seus alunos em “fracos” 

e “bons”. Nos dois grupos, as atividades consideradas mais difíceis eram as de 

matemática. As atividades de ler e escrever, para o grupo “fraco”, também foram 

consideradas difíceis. 43% dos alunos “bons” responderam que nada era difícil. 

Segundo as crianças, a professora ajudava os alunos quando apontava o erro e dizia a 

resposta certa. As crianças “fracas” não souberam responder como gostariam que a 

professora ajudasse, já os alunos “bons” afirmaram que gostavam da forma que a 

professora já fazia.  

Martinelli e Schiavoni (2009) tiveram como objetivo verificar a relação entre a 

percepção de estudantes sobre as expectativas de seus professores a seu respeito e o seu 

status sociométrico, investigado por meio das escolhas do grupo de amigos. 

Participaram do estudo 130 alunos do ensino fundamental de duas escolas públicas. A 

percepção dos participantes foi obtida por meio de uma escala contendo vinte 

afirmações, onze positivas, que indicam boa percepção do aluno, e nove que indicam 

uma percepção negativa. Para avaliar o status sociométrico foi solicitado aos 

participantes que indicassem três nomes de colegas da classe com quem gostariam de 

estudar, de brincar, de não estudar e de não brincar. Os resultados indicaram que os 

alunos que acreditam que seu professor tem uma percepção positiva sobre eles também 

obtiveram médias maiores de aceitação por seu grupo de amigos. Os participantes que 

demonstraram uma percepção de expectativas negativas também foram mais rejeitados 

por seus pares, demonstrando assim que a escola deve se preocupar com as relações 

estabelecidas neste espaço. 
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Em Jacomini (2008), as concepções de alunos e pais sobre ciclos e progressão 

foram investigadas. A pesquisa envolveu 14 pais e 14 alunos de duas escolas. Os dados 

mostraram que pais e alunos das escolas municipais de São Paulo compreendiam a 

organização do ensino municipal como um ensino seriado, sem aceitar a promoção 

automática dos alunos no decorrer dos anos. A maioria posicionou-se contra a 

progressão continuada. Os pais e os alunos justificaram a defesa da reprovação anual 

pela crença de que ela é necessária para pressionar os alunos a estudarem e de que os 

alunos têm melhor aprendizagem com a existência da reprovação.  

Pereira e Sordi (2010) buscaram compreender como é entendida a questão da 

participação estudantil num processo de Avaliação Institucional Participativa - AIP e se 

as relações que se dão no interior das escolas da Rede Municipal de Educação de 

Campinas possibilitam essa participação. Os dados revelaram que há uma 

potencialidade desse segmento investigado de refletir sobre aspectos ligados ao seu 

processo de formação, pois em todos os momentos que foram solicitados a se 

posicionarem fizeram uso da palavra ora para denunciar a falta de compromisso dos 

profissionais responsáveis pelo processo de formação, ora para falar do lugar que 

ocupam nesse processo, ora para evidenciar o sentido da escola. 

De modo geral, essas cinco pesquisas avançam por trazer contribuições para 

entendermos como os alunos avaliam os diferentes aspectos da educação e entendermos 

os significados atribuídos pelos estudantes às práticas inovadoras, aos tipos de 

intervenção de seus professores, às percepções que se têm sobre as expectativas de seus 

professores em relação aos alunos, às opiniões sobre as formas de organizar o ensino e à 

participação dos estudantes nos processos avaliativos. Tais pesquisas colaboram para 

defendermos que as práticas avaliativas sejam mais descentralizadas.  

Ainda neste bloco de estudos que englobam percepções/concepções de 

estudantes do Ensino Fundamental, destacam-se duas investigações que abordam 

aspectos ligados ao ensino da língua.   

Souza e Ferreira (2007) tinham como objetivo investigar o ponto de vista da 

criança a respeito da intencionalidade das atividades de linguagem escrita em uma 

turma de primeira série do ensino fundamental. Foi constatado que as intenções 

atribuídas pelas crianças às atividades vivenciadas em sala coincidiam com as da 

professora, quando esta utilizava procedimentos e recursos nas atividades que 

proporcionavam às crianças a reflexão da real função da leitura e da escrita e quando ela 

oportunizava a participação das crianças na atividade.  
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A outra pesquisa ligada à área de linguagem foi a de Fritzen e Silveira (2009), 

que buscaram refletir sobre as possibilidades desencadeadas pela literatura no processo 

de alfabetização e de letramento a partir das percepções das crianças de uma primeira 

série do Ensino Fundamental. Utilizou como metodologia o Espaço de narrativas 

através de um livro de literatura em que o personagem estava também nos processos de 

alfabetização e de letramento. Através dos resultados, os pesquisadores perceberam que 

as crianças atribuíam um grande valor afetivo às suas primeiras aprendizagens, 

sobretudo, à escrita do seu próprio nome. Adotavam e criavam diferentes estratégias, na 

escola e fora dela, que lhe permitiam decifrar, compreender e dominar a linguagem 

escrita, sem muitas vezes ter ajuda de outras pessoas e sem um ambiente escolar 

acolhedor. Segundo os autores, elas percebiam e acatavam a intencionalidade dos 

adultos no que diz respeito ao seu processo de alfabetização e letramento, chamando 

para si a responsabilidade de compreender o universo letrado.  

Essas duas pesquisas são importantes por trazer dados sobre as percepções das 

crianças em relação às intencionalidades das atividades de linguagem e como elas 

percebem seus processos de aprendizagem diante de situações materializadas em sala de 

aula. Voltaremos a discutir os dados dessas pesquisas no capítulo 3.  

Na educação de jovens e adultos encontramos uma única pesquisa (AMORIM E 

LEAL, 2009), que buscou investigar as expectativas dos alunos em relação ao que 

querem aprender na escola, principalmente, em relação ao componente curricular 

Língua Portuguesa. Também voltaremos a discutir sobre os resultados dessa pesquisa 

no capítulo 4, em que aprofundaremos a discussão sobre o papel do aluno como agente 

da avaliação.  

 Assim, através desse levantamento, podemos perceber que as pesquisas de um 

modo geral avançam tanto por trazer uma diversidade de reflexões na área de avaliação 

quanto por buscarem inserir os estudantes como sujeitos protagonistas. Mesmo 

reconhecendo estes avanços, uma grande lacuna nas investigações é em relação à 

avaliação do que é proposto em sala de aula no que diz respeito ao trabalho a ser 

desenvolvido através dos gêneros discursivos. 

  Também foi evidenciado acima que pouco tem sido pesquisado em relação à 

participação das crianças em situações de avaliação, sobretudo, se o objeto avaliado for 

a prática docente. É dessa temática, portanto, que se ocupa esta pesquisa. 

 Ressaltamos que este trabalho avança e se faz relevante no contexto das 

investigações por buscar entender os critérios de avaliação dos alunos sobre as 
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estratégias didáticas adotadas numa sequência didática com o gênero reportagem. O 

interesse por este tipo de investigação surgiu em 2008, durante as observações 

realizadas no âmbito da elaboração do trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. As 

discussões sobre o trabalho com os gêneros, em uma nova perspectiva de ensino, faziam 

parte dos momentos de formação de professores. Interessamo-nos por saber como os 

alunos avaliavam as práticas de suas professoras nessa nova perspectiva. Outra 

inquietação era saber se os alunos aprovavam o que seus professores ensinavam em sala 

de aula.  

 Assim, dois principais aspectos justificam a importância dessa investigação: a 

escassez de estudos sobre avaliação da prática docente no ensino dos gêneros 

discursivos e a escassez de estudos sobre os modos como as crianças avaliam a prática 

docente. O último aspecto apontado acima provoca-nos a pensar sobre os papéis a 

serem desempenhados por diferentes segmentos da comunidade escolar nas ações de 

avaliação.  

Sabemos que os papéis atribuídos a cada sujeito na escola são de certo modo 

determinados pela maneira como os percebemos na sociedade e como concebemos a 

educação. Predominam, atualmente, práticas avaliativas centradas no professor, que 

avalia os alunos, e em outros segmentos da comunidade escolar, como diretores e 

coordenadores pedagógicos, que avaliam os professores. Tais práticas demonstram uma 

forma linear e verticalizada de educação, em que poucos julgam e muitos são julgados, 

sem troca e diálogo.  

 As práticas de avaliação mais recorrentes são aquelas pautadas na classificação, 

que focam no aluno, buscando atribuir valores com base nas suas atividades, de modo 

que punições ou recompensas são as consequências principais. Não há, nesta forma de 

conceber a educação e a avaliação, um diálogo entre os membros da comunidade 

escolar para refletirem sobre os papéis de cada um, de modo que proporcionem 

contribuições para os processos de ensino e aprendizagem.  

Assim, as práticas avaliativas são distanciadas dos interesses dos estudantes e 

das outras pessoas da comunidade. Esta prática avaliativa que não busca o diálogo entre 

os envolvidos na educação torna-se excludente.  

 Diante destas reflexões, faz-se necessário pensarmos: quais as contribuições das 

práticas avaliativas pautadas na classificação para os processos de ensino e 

aprendizagem? Será que esse tipo de prática possibilita compreensão sobre os diferentes 

processos? Há outras maneiras de conceber a avaliação e a participação dos diferentes 
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segmentos da comunidade escolar nos julgamentos e decisões a serem tomadas na 

escola?  

 Através dessas e outras questões podemos refletir, apoiados na literatura, e 

buscar alternativas em prol de novas práticas avaliativas que permitam maior inserção 

dos diferentes sujeitos de forma ativa na escola. 

 No entanto, podemos questionar se na escola, que é uma instituição em que 

relações de poder se manifestam e se perpetuam, é possível encontrar estratégias que 

permitam aos sujeitos emitir opiniões ao que ela propõe. E ainda, poderíamos nos 

questionar: Em práticas avaliativas mais democráticas, os discursos dos alunos seriam 

considerados? Quais poderiam ser as mudanças nas práticas escolares a partir do 

momento em que os alunos manifestassem sua voz? A avaliação, numa perspectiva 

mais crítica e participativa, contribuiria para amenizarmos as relações de poder 

existentes na escola? Na nossa escola atual, seria viável a adoção de uma avaliação mais 

emancipatória? 

 Pressupondo a possibilidade de adotar novas práticas de avaliação, deveremos 

refletir sobre outros aspectos. Será que os professores, centrados por muito tempo numa 

prática avaliativa classificatória, iriam permitir uma abertura para os alunos? O que eles 

devem conceber sobre a opinião das crianças? Teria uma relevância na prática 

pedagógica? Em que sentido? As crianças teriam parâmetros para avaliar? São capazes? 

E o que mudaria com a inserção delas na avaliação? Teriam repercussões positivas? 

Como a escola reagiria? Seria desejável toda essa mudança?   

Tais questões merecem aprofundamento teórico e análise aprofundada do que 

acontece na sala de aula e na escola como um todo, entretanto vários dos 

questionamentos aqui elaborados não serão investigados neste momento. Centraremos, 

outrossim, na reflexão sobre os critérios que as crianças utilizam para avaliar a prática 

docente. Desse modo, podemos refletir se as crianças, de fato, poderiam contribuir no 

processo de avaliação. 

 Descentralizar o processo avaliativo implica muitas mudanças, uma delas é a 

postura do educador frente às tomadas de decisão. Os diferentes acontecimentos na 

esfera escolar, em particular na sala de aula, refletem na prática dos professores, em 

suas concepções.  

Essa seria uma organização da prática pedagógica orientada para a cooperação, 

pautada na crença de que diferentes formas de participação podem ocorrer no ambiente 

escolar, de modo que um complemente o outro. Seria um princípio de constituição de 
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uma escola mais democrática, o que necessariamente traria várias implicações. Poder-

se-ia, com base em concepções dessa natureza, propor que ações diversas sejam 

desenvolvidas em conjunto, como: planejamentos, desenvolvimento de projetos, 

encontro de avaliação da prática, análise das atividades dos alunos, considerando que os 

diferentes saberes devem ser valorizados. 

Diante disso, os alunos também seriam considerados como importantes na 

avaliação da prática pedagógica. Assim como outros segmentos da comunidade escolar, 

os alunos desempenhariam papel de destaque nas atividades de avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 Nesta pesquisa, mesmo assumindo que outros segmentos da comunidade escolar 

também devam participar da avaliação escolar, e que muitas questões ainda precisam 

ser enfrentadas para melhorarmos as práticas avaliativas na escola, como as que 

vínhamos apontando anteriormente, centramos a atenção sobre a avaliação realizada 

pelos estudantes, por considerarmos que sua participação é essencial na avaliação do 

que acontece na sala de aula, no sentido de favorecer o redirecionamento da prática.   

Portanto, é preciso refletir sobre algumas questões pertinentes, que podem ser 

feitas por aqueles que hoje conduzem as avaliações na escola: Como os alunos 

poderiam contribuir, já que eles não possuem conhecimentos sistematizados sobre 

avaliação? Será que eles percebem como o ensino está organizado? Quais seriam as 

estratégias didáticas mais valorizadas pelos alunos? Seriam de fato as mais produtivas? 

Eles possuem capacidade para avaliar? Quais as repercussões desse processo em sua 

aprendizagem? Esse tipo de avaliação favorece sua aprendizagem? Em que medida?  

 Portanto, para envolvermos os alunos nos processos avaliativos de modo 

significativo, precisamos refletir sobre as concepções que envolvem este modo de 

perceber a avaliação que está pautada em diferentes percepções de sociedade, de ensino, 

de aprendizagem, de sujeito. 

Assim, salientamos a importância da pesquisa por possibilitar reflexões sobre os 

papéis que os alunos poderiam desempenhar na avaliação em uma perspectiva 

formativo-reguladora e as repercussões deste tipo de avaliação na prática pedagógica, na 

aprendizagem dos alunos.  

A escolha deste tema está relacionada à adoção de uma perspectiva de ensino, 

aprendizagem e avaliação em uma abordagem sociointeracionista, que concebe que o 

aprendiz é um ser ativo, que é capaz, quando em condições favoráveis, de construir 

conhecimentos e monitorar sua própria atividade de aprender. No cerne da abordagem 
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sociointeracionista, adotamos a concepção de língua enquanto discurso e enunciação, 

em uma perspectiva que assume que os alunos interagem com a língua nas diferentes 

situações comunicativas, e que, desse modo, os gêneros discursivos seriam o objeto de 

ensino na escola por excelência.  

Nesta pesquisa, então, nos dedicamos a apreender se as crianças são capazes de 

avaliar a prática do professor, valorizando, ou não, ações que sejam guiadas por esses 

princípios sociointeracionistas.   

Foram, então, analisadas entrevistas com crianças avaliando o ensino de 

professoras que tinham, de modo consciente e intencional, o propósito de desenvolver 

sequências didáticas, com base em princípios sociointeracionistas, fundadas na teoria 

dos gêneros discursivos.  

Para o planejamento da sequência didática, desenvolvida para a condução da 

pesquisa, foi escolhido o gênero discursivo reportagem. A opção por esse gênero deve-

se por este pertencer à esfera jornalística e propiciar habilidades argumentativas – 

através de leituras, questionamentos, produções verbais -, necessárias para a reflexão 

sobre os diferentes assuntos abordados na sociedade, possibilitando que os alunos 

aprendam através da interação com o outro e com os objetos de conhecimento. Tal 

escolha também se fundamenta na concepção de que é preciso ajudar no 

desenvolvimento da criticidade e da autonomia dos estudantes.  

Ao compreendermos os critérios que as crianças usam para avaliar, poderemos 

refletir sobre questões relativas à motivação para a aprendizagem e à organização do 

trabalho pedagógico.  

  Assim, com esta pesquisa, objetivamos, de modo geral, analisar os critérios 

utilizados por crianças do ano 5 do Ensino Fundamental para avaliar aulas de língua 

portuguesa com foco nas estratégias didáticas adotadas em uma sequência didática 

envolvendo o gênero reportagem.  

 

Especificamente, pretendemos:  

 Analisar aulas em que uma sequência didática foi desenvolvida, refletindo sobre 

os princípios didáticos subjacentes à prática das docentes; 

 Investigar quais critérios são utilizados por crianças para avaliar a prática de 

duas professoras no desenvolvimento de uma sequência didática; 
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 Comparar os critérios de avaliação das duas turmas sobre as estratégias 

didáticas, percebendo se os mesmos possuem ou não relação com a condução adotada 

em cada sala; 

 Analisar se as crianças valorizam as estratégias didáticas usadas pelas docentes 

no desenvolvimento da sequência; 

Para facilitar a compreensão do leitor, organizamos o Referencial Teórico em 

capítulos. Inicialmente, no capítulo 1, tratamos de algumas concepções de avaliação 

para que possamos entender como esta é abordada e suas implicações para a prática 

pedagógica. Organizamos, no primeiro capítulo do referencial, dois tópicos, que 

permitem primeiramente entender as abordagens gerais que fundamentam a avaliação e 

logo após discutiremos sobre a avaliação formativo-reguladora, para entendermos os 

princípios subjacentes a esse tipo de avaliação.   

No capítulo 2 abordamos algumas concepções de língua que pautam os 

diferentes documentos curriculares e a prática docente. A relevância dessas reflexões 

para a pesquisa em foco é clara, pois não seria possível analisar os modos como as 

crianças avaliam a prática docente, sem, antes, entendermos essa prática. E, como a área 

de conhecimento enfocada na pesquisa também é a área de linguagem, é muito 

importante termos clareza sobre as concepções de língua que circulam nos espaços 

educativos. Este é um ponto de partida para entendermos melhor as práticas docentes. 

 Ainda no capítulo 2, discutimos sobre a perspectiva sociointeracionista de 

ensino de língua com reflexões sobre esse tipo de abordagem. Depois, são apresentados 

alguns conceitos e princípios relativos ao tratamento didático dos gêneros discursivos, 

pois os dados coletados no âmbito desta pesquisa demandam uma reflexão sobre tal 

objeto de ensino. É o trabalho com um gênero discursivo o foco da prática docente 

avaliada pelas crianças, a ser discutido em outro tópico, em que focaremos como os 

autores conceituam e caracterizam a reportagem. 

No último tópico do capítulo 2 discutimos sobre o modelo de sequência didática 

adotado que será fundamental para o desenvolvimento das análises.   

Por fim, no capítulo 3, trazemos para o debate questões referentes à 

aprendizagem significativa e à importância de entendermos o aluno como agente da 

avaliação.  

Após o referencial teórico, no capítulo 4, “Percurso metodológico”, o objetivo 

geral e os específicos são mencionados, assim como escolha da metodologia da 

pesquisa.   
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Nos capítulos 5 e 6 iniciamos nossas análises. Esta parte foi subdividida em 

alguns tópicos, para que os dados fossem mais bem visualizados e detalhados. Desse 

modo, analisamos as aulas de cada turma, fazendo uma comparação de acordo com os 

objetivos estabelecidos.  

No capítulo 7, trazemos as conclusões em relação ao que percebemos durante a 

coleta dos dados, expondo as contribuições do trabalho e reflexões em torno do ato de 

avaliar suscitadas durante toda pesquisa. Em seguida apresentamos as referências 

bibliográficas utilizadas.  
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1. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

PONTOS DE PARTIDA 

A avaliação é um dos temas centrais da área educacional, pois nos possibilita 

uma visão dos acontecimentos, nos diferentes aspectos. É através deste campo de 

atuação que conseguimos entender o funcionamento de vários fenômenos educacionais, 

como, por exemplo, os resultados advindos da implantação de um programa, o uso de 

novos recursos, as metodologias de ensino, as mudanças de paradigmas, o rendimento 

dos alunos, a prática do professor.  

Segundo Dias Sobrinho,  

a avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos das aprendizagens. Ela 
hoje se estende aos domínios de todas as produções sociais, das 

políticas públicas, especialmente das educacionais. Inscreve-se no 

terreno das reformas, inovações, currículos, programas e projetos e 
exerce um papel de real importância na configuração dos modelos das 

instituições, organizações e sistemas (2003, p. 9).  

Por isso, vê-la num sentido amplo, macro, não se limitando apenas a uma 

dimensão é uma forma de reconhecer sua abrangência e as possibilidades que a mesma 

pode oferecer. De acordo com Vianna:  

a avaliação educacional não constitui uma teoria geral, mas um 
conjunto de abordagens teóricas sistematizadas que fornecem 

subsídios para julgamentos valorativos. Além do mais, a avaliação 

nunca é um todo acabado, auto-suficiente, mas uma das múltiplas 
possibilidades para explicar um fenômeno, analisar suas causas, 

estabelecer prováveis consequências e sugerir elementos para uma 

discussão posterior, acompanhada de tomada de decisões, que 

considerem as condições que geram os fenômenos analisados 
criticamente (2000, p. 18). 

Percebê-la de forma global, de acordo com concepções mais atuais, significa 

conceber que ela está em diferentes espaços, não se restringindo apenas à sala de aula e 

sendo de todos a responsabilidade e o comprometimento com a educação em busca de 

uma melhor qualidade. 

Através do processo avaliativo podemos perceber como as diferentes escolhas, 

seja por uma proposta metodológica ou pela adoção de determinado livro, por exemplo, 

repercutem principalmente na aprendizagem dos alunos, isso levando em consideração 

não só o produto final, mas todo o processo.  

Outro fator a ser pensado é o modo de conceber a avaliação. Dependendo do 

modelo, teremos uma visão mais ampla ou restrita do que acontece. Considerar também 

que os sujeitos envolvidos possuem uma visão do que foi vivenciado, numa concepção 
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mais formativa, é um importante elemento para boas práticas avaliativas. Assim, a 

avaliação tanto da aprendizagem dos alunos quanto do desenvolvimento das políticas 

públicas educacionais deve acontecer constantemente e ambas devem informar, analisar 

os dados apontados nas avaliações educacionais que não estiverem satisfatórios, 

considerando-se as metas / expectativas do grupo.  

Diante de uma prática avaliativa mais coerente, a implantação de mudanças 

respaldadas por indicadores favorece um estudo mais sistemático sobre os 

acontecimentos, favorecendo aqueles que tomam decisões a usarem dados mais 

confiáveis.  

Desse modo, reconhecer a importância das contribuições dos processos 

avaliativos nos possibilita pensar na concretização de mudanças educacionais. Percebe-

se, tanto na literatura, quanto nos discursos de educadores, uma concentração maior nas 

avaliações referentes aos alunos, em que seus rendimentos são verificados. Este tipo de 

avaliação possui foco nos alunos, mas não está relacionada apenas a eles, pois vários 

fatores interferem na aprendizagem dos mesmos, como, por exemplo, a formação dos 

professores.  

Neste sentido, os índices apresentados nas avaliações dos alunos também podem 

contribuir para novas medidas em relação à formação do professor, como podemos 

exemplificar com a avaliação estabelecida pelo Provinha Brasil, em que é feito um 

diagnóstico do nível de alfabetização das crianças matriculadas no segundo ano de 

escolarização das escolas públicas brasileiras. Esta avaliação possibilita aos professores 

e gestores educacionais a realização de um diagnóstico mais preciso que permite 

conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de 

leitura dentro do período avaliado.  

Através das informações adquiridas pela avaliação, são permitidas melhores 

condições para intervir no processo de alfabetização. Com os resultados obtidos, várias 

metas podem ser estabelecidas, tais como: melhorias nas redes de ensino adquirindo 

novos recursos didáticos, propostas de cursos de formação continuada para os 

professores da área, investimentos em infra-estrutura, atualização dos currículos, entre 

outras. Resultados de avaliações como estas permitem a promoção de novas 

intervenções pedagógicas.  

Assim, quando os resultados advindos dos processos avaliativos são focos de 

pesquisas educacionais, há maior possibilidade de entender o que acontece, pois a 
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interpretação dos dados articulada a outros fatores, como a utilização de determinado 

programa numa rede de ensino, pode nos dizer mais sobre aquela realidade. Isso nos 

leva a indagar sobre a generalização dos resultados, o que muitas vezes não permite 

uma análise mais detalhada de determinado aspecto. Deste modo, concordamos com 

Vianna (2000), ao explicitar que 

a reflexão em avaliação educacional produz explicações que permitem 
o surgimento de outros elementos teóricos, ou seja, a análise/crítica é 

o caminho para a construção de novas ideias, novos conhecimentos. A 

avaliação não cria princípios gerais, apenas possibilita explicações 

específicas para um determinado contexto, processo ou procedimento, 
entre outros aspectos, relacionados aos sujeitos sob influência da ação 

educativa (p. 19). 

 As reflexões sobre as relações entre a avaliação educacional dos sistemas, das 

escolas, dos professores, do currículo, dentre outros, e a avaliação da aprendizagem dos 

estudantes permitem uma complementação das informações obtidas em cada uma, o que 

torna o campo da avaliação bastante relevante, pois nos permite entender melhor os 

diferentes acontecimentos e tomar decisões.  

Entender a avaliação nos seus diferentes aspectos e a partir de diferentes sujeitos 

é nossa intenção. Sabemos da importância das avaliações educacionais, em que 

currículos, programas, instituições são avaliados por profissionais qualificados para tais 

atividades, mas neste momento pretendemos focar na avaliação feita pelos estudantes, 

por crianças em processo de aprendizagem. Buscamos analisar os critérios de avaliação 

utilizados por crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a prática 

pedagógica, tendo em vista que cada sujeito tem uma visão dos processos educacionais 

e que suas contribuições permitem um maior conhecimento do que é proposto, 

melhorando assim a educação.  

Para melhor entendermos essa dimensão da avaliação, organizamos o capítulo 

em duas partes. A primeira traz um breve histórico sobre a trajetória da avaliação, em 

que diferentes concepções são apresentadas. Na segunda parte, nos debruçamos mais 

sobre a avaliação formativo-reguladora, perspectiva que traz uma prática mais 

democrática, dialógica. Focamos os benefícios que este modelo pode oferecer para o 

ensino.  

 

 

 

 



27 

 

 

 

1.1. Concepções de avaliação: breve trajetória  

Como afirmamos anteriormente, nas nossas ações diárias emitimos opiniões 

sobre os fatos e acontecimentos, ou seja, avaliações são realizadas em diferentes 

momentos e situações. Assim, na vida cotidiana as nossas decisões, sejam elas simples 

ou complexas, são consequências de nossos julgamentos e propósitos.  

Toda ação que nos exige uma tomada de decisão requer pensar sobre o que está 

sendo avaliado, quem está sendo avaliado e em que contexto esta avaliação acontece. 

Desse modo, as avaliações são reflexos dos modos como interpretamos as situações e 

das concepções que temos sobre a sociedade e sobre os objetivos de nossas ações. Nas 

nossas atividades profissionais, assim como nas outras esferas sociais, também somos 

guiados pelas formas como concebemos nosso papel na sociedade. 

A escola, sendo uma instituição social, também “não é ingênua, neutra, 

equalizadora em sua organização. Ela é modulada por fatores que ocorrem fora dela e 

que “disputam” a definição de seus espaços e tempos” (FREITAS, 2006, p. 33).  As 

finalidades da avaliação e as estratégias avaliativas, portanto, são múltiplas, frutos das 

diferentes concepções de educação, de ensino, de aprendizagem. 

 Portanto, é importante discutir sobre os vários modelos avaliativos, conforme 

salienta Freitas:  

os procedimentos de avaliação estão, portanto, articulados com a 

forma que a escola assume como institucionalização social, o que, em 
nossa sociedade, corresponde a determinadas funções: hierarquizar, 

controlar e formar os valores impostos pela sociedade (2006, p. 46).  

 

Assim, as concepções de avaliação estão respaldadas de acordo com o momento 

histórico e o modelo que predomina na sociedade. Nesse sentido, fazendo um estudo 

sobre os paradigmas avaliativos, Vianna (2000) traz as concepções dos grandes 

pensadores da avaliação educacional. 

O paradigma tradicional ou classificatório foi hegemônico nas primeiras décadas 

do século XX. Este modelo caracteriza-se por seu controle, ideia de classificação, 

medida, exatidão.  No início do século até a década de 30, avaliar significava medir, 

devido aos testes e exames classificatórios da época.  Neste momento, segundo Vianna 

(2000), a influência do psicólogo Alfred Binet, com os testes de inteligência, 

predominaram. A inteligência era medida através de testes, o famoso QI, destinado à 
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avaliação dos alunos e seu rendimento escolar. Os resultados dos testes eram utilizados 

na interpretação do desempenho dos estudantes nos testes de escolaridade, sobretudo 

quando tratava de baixo desempenho. A responsabilidade pelo fracasso era do aluno, 

não tinha relação com a prática do professor, a escola, o sistema. A avaliação serviria 

para mensurar as diferenças individuais. 

Em outro período, correspondente ao final da década de 30, a avaliação possuía 

novos enfoques, influenciados pela expansão industrial, em que uma associação dos 

processos sócio-econômicos era relacionada aos valores e conhecimentos transmitidos 

pela educação. Neste momento, as ideias do estudioso em avaliação Ralph W. Tyler 

contribuíram bastante, pois era apresentado um novo projeto, Eight-Year Study (1942). 

Segundo Vianna:  

o estudo experimental de Tyler, com base na análise dos resultados de 

programas educacionais elaborados de acordo com as necessidades 

dos alunos, independentemente dos pré-requisitos definidos pelas 
universidades em relação aos exames de ingresso nesse nível de 

ensino, vai mostrar uma nova concepção de avaliação educacional, 

que consiste em comparar os objetivos pretendidos aos que foram 
realmente alcançados. (2000, p. 49).   

Dessa forma, Vianna (2000, p. 52) expõe alguns pontos chave do pensamento de 

Tyler sobre avaliação: 

 A educação é um processo que visa a criar padrões de conduta, 

ou a modificar padrões anteriores, nos indivíduos.   

 Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na 

realidade, os objetivos educacionais; 

 O êxito de um programa educacional, verificado através da 

avaliação, depende da concretização desses objetivos; 

 A avaliação deve incidir sobre o aluno, como um todo. Nos seus 

conhecimentos, habilidades, modos de pensar, atitudes e interesses, 
sem se concentrar em apenas elementos isolados, como, na realidade, 

acontece nos dias fluentes; 

 A avaliação pressupõe diversidade instrumental para avaliar 

múltiplos comportamentos, não devendo ficar restrita, apenas, a 
exames escritos, como geralmente ocorre; 

 A avaliação não se concentra apenas no estudante, não é um ato 

isolado, mas um trabalho solidário que deve desenvolver, além dos 

alunos, claro, os professores, administradores e, sem sombra de 

dúvida, os próprios pais, que devem ter voz ativa no processo.  

 

Podemos, com isso, perceber algumas mudanças de percepção da avaliação em 

relação ao primeiro momento, porém esta concepção também sofre várias críticas por 
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seu caráter reducionista, que restringe o ato avaliativo aos objetivos curriculares em 

função das mudanças comportamentais.  

De acordo com Hoffmann (1992, p. 40), “o enfoque deste teórico é 

comportamentalista e resume o processo avaliativo à verificação das mudanças 

ocorridas, previamente delineadas em objetivos definidos pelo professor”. 

Com isso, uma nova abordagem surge com as contribuições de Cronbach. 

Segundo Vianna a avaliação na concepção deste teórico tinha por finalidade não apenas 

fazer um julgamento final, o que seria limitá-las nos seus objetivos, mas oferecer meios 

que possibilitassem o aprimoramento dos currículos. “A avaliação deve ser entendida 

como atividade diversificada, que exige a tomada de vários tipos de decisões e o uso de 

grande número de diferentes informações” (VIANNA, 2000, p. 68). Na concepção de 

Cronbach (1963), a avaliação deveria permitir decisões que levassem ao 

aperfeiçoamento do currículo, às necessidades dos alunos ao programa e ao julgamento 

do sistema de ensino.  

Dando continuidade e ampliando o pensamento de Cronbach em relação às 

concepções dos estudiosos da avaliação, Vianna (2000) traz as percepções de Scriven 

sobre avaliação educacional. Este contribuiu no sentido de diferenciar papéis (formativo 

e somativo) e objetivos, estabelecendo que a avaliação desempenha muitos papéis, mas 

possui um único objetivo: determinar o valor ou o mérito do que está sendo avaliado. 

Ao diferenciar os papéis da avaliação formativa e somativa, Scriven demonstra 

uma preocupação no acompanhamento do que está sendo avaliado, não priorizando o 

produto, mas percebendo o desenvolvimento do processo. De acordo com Vianna:  

A avaliação formativa está diretamente relacionada com as decisões 

de desenvolver um programa, sua modificação ou, ainda, sua revisão, 
por exemplo. A avaliação do tipo somativa está ligada à decisão de 

continuar com o programa, encerrá-lo ou adotá-lo, entre outros 

aspectos (2000, p. 87).  

Outro estudioso na área da avaliação é Stufflebeam. O modelo de avaliação 

estruturado por ele centra-se na tomada de decisões. Segundo Vianna (2000), este 

teórico concebe um modelo conhecido por CIPP (contexto, insumo, processo e 

produto), em que avaliação significa processo para descrever, obter e proporcionar 

informação útil para julgar decisões alternativas.  

Na avaliação de contexto, o propósito é estabelecer necessidades, especificar 

população e estabelecer os objetivos que devem concretizar as necessidades, serve para 
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o planejamento das decisões. A avaliação de insumos procura saber usar os recursos 

para alcançar os objetivos definidos pelo programa. A avaliação de processo, que se 

destina a detectar deficiências de planejamento e monitorar aspectos do projeto, 

promove o levantamento de informações garantindo o prosseguimento dos trabalhos. E, 

por fim, a avaliação de produto mede e interpreta os resultados obtidos, principalmente 

no término do programa; serve à reciclagem das decisões.  

Na sequência abordada por Vianna (2000), outro teórico, Stake, é citado, através 

de seu modelo de avaliação responsiva. Esta proposta está mais voltada para as 

atividades do programa e menos para seus objetivos, permitindo ao público mais 

informações. Centra-se na coleta e registro dos dados que possibilitem uma maior 

percepção sobre o desenvolvimento de um programa e do seu êxito. Referindo-se à 

proposta de Scriven, na avaliação responsiva, Vianna (2000, p. 39 – 40) destaca que ela  

É particularmente útil durante a avaliação formativa, quando há 

necessidade de um monitoramento do programa e quando ainda não se 

tem certeza absoluta dos problemas que poderão surgir. Ao mesmo 

tempo, pode ser de grande utilidade numa avaliação somativa, quando 
diferentes grupos de pessoas desejam uma compreensão mais 

aprofundada das atividades dos programas, seus méritos, suas 

prováveis deficiências, e, também, quando o avaliador sente que é sua 
responsabilidade proporcionar uma experiência vicária como bem 

coloca Stake no seu ensaio (IN: MADAUS et al., 1993). 

Assim, o cenário que podemos observar retrata que os estudos sobre a avaliação 

são recentes e exigem mais reflexões para que possamos entendê-la melhor. É um 

campo que envolve o conhecimento de outras áreas, com influências das mudanças 

tecnológicas e dos avanços em pesquisa. Envolve também diferentes aspectos 

educacionais como programas, currículos, materiais, e dependendo do modelo adotado 

abrange um maior ou menor número de participantes no processo avaliativo.  

Outro aspecto a ser ressaltado de acordo com cada modelo é a postura do 

avaliador. De acordo com Vianna (2000), no modelo de Tyler, avaliação por objetivos, 

o avaliador é um controlador; numa avaliação descritiva (Cronbach, Stuffebeam), o 

avaliador é um cientista, um educador que procura informar às várias audiências sobre 

os aspectos relevantes a fim de aumentar a compreensão sobre diferentes problemas; e 

numa avaliação que busca julgamentos (Scriven, Stake), o avaliador é comparado a um 

juiz, um crítico.  

Percebemos também que alguns modelos estão mais direcionados ao controle do 

comportamento dos alunos e seu desenvolvimento cognitivo sem, contudo, levar em 
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consideração outros fatores que precisam ser avaliados. Outras tendências consideravam 

uma maior abrangência da avaliação valorizando os diferentes sujeitos, o processo de 

construção dos saberes e os resultados, havendo uma preocupação em informar a 

situação dos acontecimentos em busca de novas soluções, numa atitude responsiva do 

processo avaliativo para as pessoas envolvidas. Sobre as novas tendências, entendidas 

em uma perspectiva mais emancipatória, nos deteremos a seguir. Desse modo, 

trataremos da avaliação formativo-reguladora. Tal opção decorre da escolha dessa 

abordagem como base teórica para o desenvolvimento da presente investigação.  

 

1.2. A avaliação formativo-reguladora  

 

Em muitas práticas pedagógicas, sejam elas da educação básica ou do ensino 

superior, são identificadas diferentes posturas dos educadores quando o assunto é 

avaliação, principalmente quando esta se refere à aprendizagem dos alunos, ao 

rendimento escolar.  

Muitos docentes possuem concepções e atitudes em torno da avaliação advindas 

de suas experiências anteriores. Alguns seguem o que foi vivenciado por eles, outros 

buscam o caminho oposto.  A maneira como cada um lida com a avaliação não depende 

apenas da classe em que leciona, da idade de seus alunos, mas das concepções que cada 

um tem sobre educação, ensino, aprendizagem, sujeito. A forma de perceber cada 

sujeito, seja no aspecto cognitivo, social, afetivo irá influenciar no modo de avaliar.  

A postura do professor demonstra as concepções que adota. Um professor 

emancipador, segundo uma concepção interacionista, busca perceber nos alunos o modo 

como cada um aprende, a forma de pensar do aluno, as construções que desenvolve, 

sem determinar uma única maneira de resolver determinado problema. Já um professor 

com uma postura autoritária pode exigir que seus alunos tenham as mesmas respostas às 

situações, sem permitir que expressem seus conhecimentos, considerando errado os que 

não seguem as regras estabelecidas.    

É muito comum ainda hoje encontrarmos posturas autoritárias mesmo tendo na 

literatura e nos discursos uma crítica às avaliações nestas perspectivas. Uma avaliação 

numa perspectiva que visa apenas o desempenho final e que responsabiliza o aluno 

exclusivamente por sua aprendizagem “servia para medir os resultados finais da 

aprendizagem, com foco maior na certificação das aprendizagens e na seleção dos 
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estudantes do que na análise e na busca de soluções para os problemas de 

aprendizagem” (FERREIRA e LEAL, 2006, p. 13).   

Isso implica na exclusão social, em que nada é feito por aqueles que muitas 

vezes demonstram não possuir um bom desempenho e não ter espaço para refletir sobre 

seu próprio envolvimento com a aprendizagem.   

Entender como cada aluno pensa, interage, age, é um passo importante para que 

os alunos tenham mais possibilidades de acompanhamento e de resolução conjunta dos 

problemas. Nessa perspectiva interativa, “a avaliação deverá encaminhar-se a um 

processo dialógico e cooperativo, através do qual educandos e educadores aprendam 

sobre si mesmo no ato próprio da avaliação” (HOFFMANN, 1992, p. 42). 

Nesse sentido, estaremos minimizando manifestações de poder dentro do 

ambiente escolar, em que muitas vezes os saberes são propriedades dos professores e o 

modo como o processo avaliativo ocorre não permite a participação efetiva dos alunos. 

Em uma perspectiva diferenciada, Hoffmann defende que  

é urgente encaminhar a avaliação a partir da efetiva relação professor 

e aluno em benefício à educação do nosso país, contrapondo-se à 
concepção sentenciva, grande responsável pelo processo de 

eliminação de crianças e jovens na escola (1992, p. 42).  

 

Sendo assim, a avaliação concebida de outra forma, durante todo o processo de 

ensino e em diferentes dimensões é importante. Considerando que os alunos deveriam 

ser os mais beneficiados na escola, segundo perspectivas atuais, a avaliação pode 

possibilitar uma grande ferramenta de integração entre professor-aluno e os demais 

participantes da comunidade escolar, favorecendo a coletividade. 

 Adotar um paradigma como este mencionado acima significa seguir uma 

perspectiva formativa reguladora que faz a “opção por uma educação que supere a crise 

do paradigma educacional centrado no ensino, onde a escola apenas se responsabiliza 

por ensinar de forma linear e uniforme, ficando à sorte dos alunos aprenderem” 

(SILVA, 2003, p. 8).  

 Considerando esta perspectiva, assumir uma nova postura sobre o ensino é 

importante. Este não pode ser concebido como responsabilidade unicamente do 

professor. Outras pessoas envolvidas no processo educacional também podem 

contribuir. É o caso dos alunos, pois suas avaliações são importantes ferramentas para 

uma melhoria do ensino. Assim, se o ensino é destinado a eles, é importante que os 
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mesmos possam mencionar suas percepções sobre o que é proposto pelo professor e 

equipe pedagógica. De acordo com Mendéz, 

O professor aprende para conhecer e para melhorar a prática docente 

em sua complexidade, bem como para colaborar na aprendizagem do 
aluno, conhecendo as dificuldades que deve superar, o modo de 

resolvê-las e as estratégias que coloca em funcionamento. O aluno 

aprende sobre e a partir da própria avaliação e da correção, da 
informação contrastada que o professor oferece-lhe, que será sempre 

crítica e argumentada, mas nunca desqualificadora, nem punitiva. 

(2002, p. 14) 

 

No entanto, esta prática não é muito vivenciada no ambiente escolar, o que 

confirma o caráter linear e autoritário do ensino. Entretanto, se desejamos o bom 

desempenho dos alunos atrelado a uma maior autonomia, esta postura não condiz, o que 

faz necessário olhar o ensino de outra forma para que haja uma maior democracia na 

relação dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Dessa forma, 

a avaliação cruza o trabalho pedagógico desde seu planejamento até a 

execução, coletando dados para melhor compreensão da relação entre 
o planejamento, o ensino e a aprendizagem e poder orientar a 

intervenção didática para que seja qualitativa e contextualizada 

(SILVA, 2003, p.14). 

Portanto, ver aprendizagem e ensino de forma ampla requer pensar nos objetivos 

curriculares. Assim, como diz Zabala 

quando a formação integral é a finalidade principal do ensino e, 

portanto, seu objetivo é o desenvolvimento de todas as capacidades da 
pessoa e não apenas as cognitivas, muitos dos pressupostos da 

avaliação mudam centrando-se nas possibilidades pessoais dos alunos 

(1998, p. 197).  

 Considerar as potencialidades e permitir uma abertura para novas capacidades 

requer mudança de postura do professor, que irá investir mais nos alunos. Isso 

repercutirá no modo como concebe a avaliação, que auxiliará no diagnóstico, no 

acompanhamento e em novas propostas para o desenvolvimento dos alunos, 

diversificando as estratégias utilizadas para melhorar a aprendizagem.  

No paradigma educacional centrado nas aprendizagens significativas, 
a avaliação é concebida como processo/instrumento de coleta de 

informações, sistematização e interpretação das informações, 

julgamento de valor do objeto avaliativo através das informações 
tratadas e decifradas, e por fim, tomada de decisão (como intervir para 

promover o desenvolvimento das aprendizagens significativas) 

(SILVA, 2003, p.12-13).  

Essa nova conduta do professor traz uma abertura para os saberes produzidos, 

considerando que os alunos possuem conhecimentos anteriores e que cada um pensa de 
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uma forma singular e pode contribuir para a ampliação do que é discutido, através de 

seus relatos e experiências, em que trocas são feitas num ambiente de interação. 

A ação avaliativa abrange justamente a compreensão do processo de 

cognição, porque o que interessa fundamentalmente ao educador é 
dinamizar oportunidades do aluno refletir sobre o mundo e de 

conduzi-lo à construção de um maior número de verdades, numa 

espiral necessária de formulação e reformulação de hipóteses 
(abstração reflexiva) (HOFFMANN, 1992, p. 23).  

A postura docente passa a ser investigativa, na busca de entender como cada um 

percebe o que é questionado, possibilitando o confronto de ideias, a construção de 

vários saberes e não de uma única verdade.  

O estabelecimento de uma única verdade do professor acaba impossibilitando 

perceber novas formas de resolver problemas, de pensar e agir.  

O conhecimento do que cada aluno sabe, sabe fazer e como é, é o 

ponto de partida que deve nos permitir, em relação aos objetivos e 

conteúdos de aprendizagem previstos, estabelecer os tipos de 

atividades e tarefas que têm que favorecer a aprendizagem de cada 
menino e menina (...). O conhecimento de como cada aluno aprende 

ao longo do processo de ensino/aprendizagem, para se adaptar às 

novas necessidades que se colocam, é o que podemos denominar de 
avaliação reguladora (ZABALA, 1998, p. 199 - 200).  

Zabala salienta um tipo de avaliação que favorece uma melhor prática 

pedagógica: a avaliação diagnóstica. Segundo o autor, esta avaliação é necessária para 

uma melhor regulação do ensino e da aprendizagem. Ela busca o diagnóstico, através da 

indagação, da investigação do que o aluno já sabe para intervir de maneira adequada 

sobre o ensino, proporcionando ampliação dos saberes.  

O trabalho diagnóstico permite uma ação mais intencional, direta, que indica ao 

professor o que ele deve fazer para ajudar o aluno a progredir. Esse tipo de avaliação 

diagnóstica é também importante para o aluno, ao comparar como estava no início e 

final de ano. Por exemplo, ele percebe seus progressos e passa a ter mais 

responsabilidade sobre sua aprendizagem, regulando-a. Segundo Silva, 

a dinâmica avaliativa é mediadora do processo de desconstrução e 

reconstrução da práxis pedagógica. A avaliação formativa reguladora 

é um mecanismo integrativo e regulador do trabalho pedagógico e das 

aprendizagens. Para tanto, é fonte de informações descritivas e 
interpretativas dos percursos e dos conteúdos de aprendizagens dos 

aprendentes e das situações didáticas e da relação entre ambos (2006, 

p. 35). 

Em síntese, Zabala (1998, p. 201) caracteriza uma perspectiva mais 

emancipatória de avaliação: 
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a partir de uma opção que contempla como finalidade fundamental do 

ensino a formação integral da pessoa, e conforme uma concepção 

construtivista, a avaliação sempre tem que ser formativa, de maneira 

que o processo avaliador independente de seu objeto de estudo, tem 
que observar as diferentes fases de uma intervenção que deverá ser 

estratégica. Quer dizer, que permita conhecer qual é a situação da 

partida, em função de determinados objetivos gerais bem definidos 
(avaliação inicial); um planejamento de intervenção fundamentado e, 

ao mesmo tempo, flexível, entendido como uma hipótese de 

intervenção; uma atuação na sala de aula, em que as atividades e 

tarefas e os próprios conteúdos de trabalho se adequarão 
constantemente (avaliação reguladora) às necessidades que vão se 

apresentando para chegar a determinados resultados (avaliação final) e 

a uma compreensão e valoração sobre o processo seguido, que permita 
estabelecer novas propostas de intervenção (avaliação integradora). 

Uma grande preocupação deste tipo de avaliação está relacionada às 

necessidades dos alunos, e por isso o professor, numa perspectiva emancipadora, deve 

possuir uma abertura no seu planejamento, nas suas ações, pois suas intervenções são 

estabelecidas em função da demanda do aluno, necessitando uma maior flexibilidade 

em sua prática. Nesse sentido, “a confiança mútua entre educador e educando quanto às 

possibilidades de reorganização conjunta do saber pode transformar o ato avaliativo em 

um momento prazeroso de descoberta e troca de conhecimento” (HOFFMANN, 1992, 

p. 80). 

Assim, levar em consideração que estamos em constante ampliação na nossa 

aprendizagem e perceber que em determinado momento nossos erros podem indicar 

avanços é outra característica da avaliação emancipatória. Hoffmann, no bojo dessa 

questão, traz para a discussão o papel do erro construtivo. Segundo ela,  

o conhecimento produzido pelo educando, num dado momento de sua 

experiência de vida, é um conhecimento em processo de superação. A 
criança, o jovem, aprimoram sua forma de pensar o mundo à medida 

que se deparem com novas situações, novos desafios e formulam e 

reformulam suas hipóteses (1992, p. 67).    

Ampliando um pouco mais as discussões sobre a avaliação formativo-

reguladora, Silva (2006) apresenta três características básicas e interrelacionadas: sua 

natureza processual, a diversidade de instrumentos e a intencionalidade educativa. O 

caráter processual refere-se ao acompanhamento da relação entre planejamento, ensino 

e aprendizagem, permitindo um retorno aos sujeitos do processo avaliativo para que 

possam refletir, superar os limites ou criar possibilidades. Dessa forma, o caráter 

processual da avaliação “afasta a possibilidade de ser vista e praticada como algo 

terminal e fragmentado, como ações estanques voltadas para si mesmas numa dinâmica 

de classificação, de punição e de exclusão” (2006, p. 36).  
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Em relação à diversidade de instrumentos, Silva destaca que  

A diversidade de instrumentos avaliativos precisa estar inserida em 
uma sistemática, atender a uma metodologia própria da teoria e da 

prática da avaliação educacional e adequá-la à natureza do objeto 

avaliado, seja o ensino e a aprendizagem, o currículo, o curso, o 

programa, a instituição, etc. Diversificar não é simplesmente adotar 
vários instrumentos aleatoriamente, a avaliação é um campo teórico e 

prático que possui um caráter metódico e pedagógico que atende a sua 

especificidade e intencionalidade (SILVA, 2003, p. 15). 

Nesse sentido, a variedade de instrumentos avaliativos favorece maiores 

possibilidades de intervenções didáticas através das informações coletadas.  

A terceira característica, intencionalidade educativa, está relacionada tanto ao 

caráter processual quanto à diversidade de instrumentos. A partir do momento em que a 

avaliação configura-se como processual e busca uma diversidade de informações, as 

tomadas de decisões tornam-se mais intencionais, baseadas em variados dados, 

permitindo um maior aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, tanto para o professor, 

ao organizar sua aula, quanto para o aluno, que passa a acompanhar melhor suas 

aprendizagens durante todo o processo. 

Em relação aos princípios que norteiam a avaliação numa perspectiva formativo- 

reguladora, o referido autor destaca cinco: a negociação, a pertinência sócio-

epistemológico-cognitivo, o formativo, o emancipador e o ético.   

A negociação decorre da transparência exigida no processo avaliativo, 

ampliando os sujeitos participantes na avaliação e os objetos de avaliação, não 

centrando no aluno, mas no trabalho de toda comunidade escolar. A pertinência sócio-

epistemológico-cognitivo refere-se à necessidade do processo e instrumentos avaliativos 

coerentes com os conteúdos curriculares e os níveis de aprendizagem; o princípio 

formativo visa uma retro-alimentação do trabalho pedagógico, favorecendo o 

desenvolvimento integrador do sujeito. O emancipador define que o planejamento e a 

avaliação precisam ser norteados por um projeto político-pedagógico, visando a 

libertação dos sujeitos através da crítica e reflexão. Por fim, o princípio ético 

corresponde a uma prática justa, buscando o desenvolvimento integral do aprendente.  

 Portanto, as discussões e práticas advindas em tal perspectiva possibilitam uma 

escola mais democrática, professores mais humanos e alunos mais responsáveis por sua 

aprendizagem, motivados para aprender. Através da avaliação formativa reguladora e 
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novas posturas docentes temos motivos prazerosos para ir à escola, percebendo sua 

grande função: a formação daqueles que a frequentam de forma integradora.  

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos 

impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre 
a realidade, e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua 

trajetória de construção de conhecimento. Um processo interativo, 

através do qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e 
sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação (HOFFMANN, 

1992, p. 18).  

 

Desse modo, além dos aspectos citados acima, refletimos sobre as finalidades 

que temos quando avaliamos. Segundo Leal, temos diferentes finalidades quando se 

trata de avaliarmos:  

avaliamos para identificar os conhecimentos prévios dos alunos e 

trabalhar a partir deles; avaliamos para conhecer as dificuldades dos 

alunos e, assim, planejar atividades adequadas para ajudá-los a superá-
las; avaliamos para verificar se eles aprenderam o que nós já 

ensinamos e, assim decidir se precisamos retomar os conceitos 

trabalhados naquele momento; avaliamos para verificar se os alunos 

estão em condições de progredir para um nível escolar mais avançado; 
avaliamos para verificar se nossas estratégias de ensino estão dando 

certo ou se precisamos modificá-las. (LEAL, 2003, p. 32) 

 

Dentre as finalidades acima, Ferreira e Leal destacam que  

avaliar as próprias estratégias didáticas é fundamental para que 

possamos redimensionar o ensino, tendo como norte a avaliação do 

que os alunos fazem e dizem. Ou seja, ouvir o aluno e tentar entender 
as respostas que eles nos dão a partir dos instrumentos de avaliação é 

o primeiro passo para pensar sobre os procedimentos didáticos que 

usamos no nosso cotidiano (2006, p. 14).   

Assim, nesta pesquisa estamos buscando saber quais os critérios de avaliação 

utilizados por crianças sobre as estratégias didáticas adotadas por suas professoras. Para 

melhor analisarmos seus julgamentos, procuramos analisar também as aulas das 

docentes que eles estavam avaliando. Procuramos entender tais práticas para 

compreender o que as crianças falaram nas entrevistas. Como as professoras estavam 

desenvolvendo uma sequência didática envolvendo o gênero reportagem, sentimos a 

necessidade de refletir teoricamente sobre como o ensino da língua se organiza através 

dos gêneros para sabermos como os alunos avaliam e percebem as estratégias adotadas 

pelas docentes.  
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2. O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Nesta pesquisa, como foi dito, analisamos os critérios de avaliação que as 

crianças usam para avaliar a prática docente. Mas, para entendermos melhor tal objeto, é 

fundamental refletirmos criticamente sobre quais têm sido os objetivos de ensino na 

escola. Como nesta investigação as aulas avaliadas são do componente curricular língua 

portuguesa, discutiremos sobre o currículo nesta área de ensino. Partimos da ideia de 

que a opção por analisar os critérios adotados por crianças para avaliar a prática docente 

de professoras que desenvolveram sequências didáticas voltadas para o 

desenvolvimento de capacidades de leitura e produção de reportagens, em uma 

perspectiva sociointeracionista, conduz-nos à necessidade de refletir sobre o ensino da 

língua portuguesa e, em especial, sobre a ação docente organizada com base nesta 

perspectiva. Tais temas ocuparão os tópicos deste capítulo. 

 

2.1. Concepções de ensino e currículo de língua portuguesa 

 

Ao longo do processo educacional, diferentes concepções de ensino de língua 

pautaram as propostas curriculares, o que refletiu, entre outros aspectos, no modo como 

os conteúdos eram e são propostos. Alguns autores que fazem tal retrospectiva são 

Travaglia (1997) e Soares (1998), relatando brevemente o percurso do ensino do 

componente curricular língua portuguesa. 

Por volta dos anos 1950, o ensino era predominantemente dirigido às camadas 

privilegiadas, o que significava que os frequentadores da escola já possuíam alguns 

conhecimentos sobre a norma padrão, antes de participarem do processo de 

escolarização formal. Assim, os conteúdos restringiam-se à gramática da língua latina, 

da retórica e da poética. Os conteúdos presentes focavam no ensino da gramática. 

Já nos anos 1960, com o processo de democratização do ensino, os objetivos 

passam a ser mais pragmáticos, voltados para o desenvolvimento de capacidades 

comunicativas. Desta forma, passam a estar presentes nas propostas as habilidades de 

leitura, através de diversos textos verbais e não-verbais e o trabalho voltado para a 

expressão oral. Nessa concepção, segundo Travaglia (1997, p. 22), “a língua é vista 

como um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo 

regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 

receptor”.  
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Nesse sentido, o texto é usado como repositório de mensagens. Todo significado 

estaria contido no texto. Nessa perspectiva, o leitor seria passivo, tendo o papel apenas 

de interpretar os conteúdos presentes na superfície textual.  

 É, portanto, nos anos 1980 que é introduzido, nos currículos, o desenvolvimento 

de competências na produção e na leitura de textos orais e escritos. Essa nova 

abordagem diferencia-se da anterior por considerar as situações reais de comunicação, 

levando o aluno a refletir sobre o funcionamento dos gêneros nas práticas de linguagem, 

em que se busca domínio, compreensão e produção de textos de acordo com as 

demandas sociais, dentro e fora da escola.  Considera-se, portanto, a situação, os 

interlocutores, os propósitos comunicativos.  

Nessa concepção, a linguagem é o lugar de interação através da produção de 

efeitos de sentido num determinado contexto. O texto passa a ser a unidade de 

comunicação, através da construção de significados a partir dos diferentes gêneros que 

circulam na sociedade entre os diferentes interlocutores.   

 Por meio dessa breve retrospectiva, busca-se evidenciar que os objetivos de 

aprendizagem mudam quando as concepções sobre a língua e sobre o papel da escola 

mudam. A delimitação dos conteúdos escolares, portanto, é feita com base em 

diferentes critérios que se modificam ao longo da história.   

Os autores Dolz e Schneuwly (2004, p. 42-43) afirmam que “os conteúdos 

disciplinares são definidos em função das capacidades do aprendiz e das experiências a 

ele necessárias”. Eles concebem que os professores devem ter informações concretas 

sobre os conhecimentos desses estudantes, os objetivos visados pelo ensino e sobre as 

práticas de linguagem, para, assim, possibilitar um ensino mais sistemático em cada 

ciclo ou série, com objetivos progressivos relacionados às expressões orais e escritas.    

Nessa mesma direção algumas propostas curriculares, em língua portuguesa, 

buscam, hoje, uma concepção de língua que tenha como objeto de ensino os gêneros 

discursivos, orais e escritos, através de um processo interacionista, tal como foi 

observado por Leal, Brandão e Hiramine (2010). Essa tendência, mesmo que de forma 

incipiente, já era encontrada nas propostas elaboradas na década de 90 do século 

passado, conforme descreve o estudo de Marinho (2008).  

Marinho (2008) realizou uma pesquisa em 2001, em que foram analisadas 

dezenove propostas curriculares de estados brasileiros, de 1ª a 8ª séries, com foco na 

Língua Portuguesa, produzidas durante as duas últimas décadas do século XX.   
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Marinho verificou que ao explicitar a concepção de língua, muitas propostas 

pretendiam ser exclusivamente interacionistas, e ao explicitar essa abordagem, 

acabavam trazendo informações ambíguas, incompletas no que se referia às implicações 

desta concepção de língua para os componentes curriculares. 

Foi observado, nesta pesquisa, que as propostas propunham o trabalho com a 

gramática, nos moldes de uma concepção tradicional, sem relacionar aos outros eixos 

do ensino. Contraditoriamente, havia, nos documentos, a defesa de que o eixo central do 

ensino era o texto. A esse respeito, Marinho (2008, p. 64 – 65) ressalta: “Se os 

currículos tomam como objeto preferencial o aprendizado da leitura e da escrita, numa 

perspectiva de enunciação, é razoável esperar que o conhecimento linguístico ou 

gramatical seja constitutivo do processamento do sentido”, o que não foi observado na 

maioria das propostas analisadas.     

O lugar da literatura nos currículos também foi outro ponto analisado por ela. A 

pesquisadora observou que a literatura nas propostas não estava muito presente e 

quando tinha lugar reservado era quase sempre fonte de prazer, de relaxamento, de 

liberdade e criatividade, como exemplificadas nas propostas do Rio Grande do Norte e 

Santa Catarina, atreladas a critérios de classificação dos textos muitas vezes incoerentes 

e sem fundamento teórico. 

A pesquisadora, nas análises, também observou outro aspecto que está 

relacionado à variação dialetal e à necessidade de aprender o dialeto padrão. A 

modalidade escrita era priorizada na maioria das propostas em detrimento da 

modalidade oral. Apenas dois currículos apontavam um trabalho linguístico mais 

sistemático. Foi constatado que havia uma diminuição do trabalho com a linguagem oral 

com o avanço das séries. Uma lacuna em algumas propostas, segundo Marinho, 

correspondia à falta de explicitação do “caráter de mediação da oralidade para a 

construção de conhecimentos e hipóteses básicas sobre o funcionamento da escrita” (p. 

83).   

Em relação à avaliação, a pesquisadora (2008, p. 85) apontou que as propostas 

curriculares apresentavam as avaliações de forma sumária e indicativa, sem definição de 

critérios e estratégias de acompanhamento do processo de aprendizagem. Ressaltavam 

que acompanhar todo processo era mais importante que o produto, entretanto não 

apresentavam como se pode avaliar.  

Deste modo, a pesquisa apontou que havia muita incoerência ainda nas 

propostas curriculares. O fato de explicitar uma concepção de língua enquanto 



41 

 

 

 

enunciação, interação, não garantia que os diferentes eixos do ensino fossem 

compreendidos de acordo com os princípios inseridos nesta concepção. Seria necessário 

que houvesse mais investimento, fosse ele em pesquisas, formação de professores, 

garantindo momentos de discussão para que se tivesse maior compreensão do que se 

pretende ensinar.    

Apesar de tais ressalvas, a autora aponta que os documentos avançavam por 

terem sido construídos com a participação dos professores das escolas, acadêmicos e 

pesquisadores, possibilitando maior troca de informações e sistematização dos saberes. 

Outro aspecto de avanço foi em relação ao direcionamento da maioria das propostas, 

que buscavam tendências mais contemporâneas nos estudos da linguagem, com algumas 

ressalvas ditas anteriormente. Tal tendência também foi encontrada no estudo realizado 

por Leal, Brandão e Hiramine (2010), por meio da análise de propostas curriculares de 

língua portuguesa. Foram encontradas, na investigação, concepções de língua que 

tinham como objeto de ensino os gêneros discursivos numa perspectiva interacionista. 

Assim, os gêneros discursivos eram reincidentemente tomados como objeto de 

discussão nos documentos.   

As pesquisadoras buscaram perceber o tratamento dado ao ensino das 

habilidades argumentativas nas sete propostas curriculares de língua portuguesa de 

capitais brasileiras (Cuiabá, Curitiba, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Teresina) publicadas entre os anos de 2000 a 2008. Como nesta pesquisa as professoras 

trabalharam com textos da ordem do argumentar, dedicaremos algumas linhas a 

socializar alguns resultados desse estudo. 

 Em relação às abordagens teóricas presentes nas propostas, como já foi dito, 

constatou-se que há um predomínio das teorias construtivistas e/ou sociointeracionistas 

de aprendizagem, direcionando o ensino para o trabalho com os gêneros discursivos. 

Sobre a diversidade dos gêneros, as propostas apresentam uma grande quantidade, 

destacando-se os documentos de Rio Branco e Curitiba.  

 Sobre as orientações relativas às expectativas de aprendizagem especificando os 

objetivos/habilidades/competências/capacidades ou conteúdos da ordem do argumentar 

a serem trabalhados, todas as propostas, exceto a de Cuiabá, oferecem orientações.  

A capacidade de expressar opiniões foi analisada pelas pesquisadoras. Elas 

encontraram esse objetivo em cinco das sete propostas analisadas. No que se refere à 

leitura, habilidades como a de identificar o ponto de vista dos interlocutores, estabelecer 

relações lógicas dentro do texto e diferenciar fatos de opiniões também foram 
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destacadas em cinco documentos. Desse modo, as autoras concluíram que há inserção, 

nos documentos, da necessidade de ensinar argumentação.  

Na pesquisa realizada por Leal, Brandão e Hiramine (2010) também foram 

realizadas entrevistas com sete docentes. Na análise das entrevistas, algumas 

habilidades presentes nos documentos curriculares também apareciam nas reflexões das 

docentes sobre o trabalho em sala de aula. As professoras conceituaram argumentação 

como situações de discussão oral, emissão de opinião sobre um tema ou um texto.  

Essas concepções, de acordo com as pesquisadoras, acarretam na pequena diversidade 

de situações voltadas para o ensino da argumentação relatadas pelas docentes, em que 

se limitavam às situações de discussão em grupo com base na leitura de textos ou de 

perguntas formuladas sobre esses textos.  

Fazendo uma comparação entre o que vem sendo apresentado nos documentos e 

os dados das entrevistas das professoras em relação às habilidades argumentativas, as 

pesquisadoras perceberam que nos documentos estão explicitadas referências a essas 

habilidades, entretanto, nas falas das professoras, houve pouca referência às dimensões 

do ensino da argumentação. Quando foi solicitado que as docentes identificassem 

gêneros pertencentes à ordem do argumentar, as professoras não conseguiram 

identificar facilmente, sendo mencionado o trabalho com alguns gêneros após as 

pesquisadoras exemplificarem. Constatou-se, após mencionarem alguns, que as 

docentes vem proporcionando um trabalho para desenvolver habilidades argumentativas 

e que valorizam essas habilidades desde o início da escolarização, mas não tem 

consciência sobre o que as crianças aprendem nessas situações. 

Isto é, ao serem solicitadas a identificar os objetivos didáticos/competências/ 

habilidades que poderiam orientar o trabalho com argumentação na escola, as 

professoras também tiveram dificuldade. As docentes não mencionaram os objetivos 

presentes nos documentos analisados, sendo lembrada apenas a capacidade de explicitar 

opiniões. Segundo as pesquisadoras, há um distanciamento entre o que vem abordado 

nos documentos e as concepções das docentes. Elas também destacam que os 

documentos apresentam a existência de itens a serem trabalhados sobre a dimensão da 

argumentação, mas não há, nas propostas, orientações acerca de quais princípios 

didáticos poderiam ajudar os professores a pensar como promover tais aprendizagens. 

Essas duas pesquisas, realizadas por Marinho (2008) e Leal, Brandão e Hiramine 

(2010), permitem-nos conhecer as abordagens defendidas nos documentos sobre o 

ensino da língua portuguesa através da seleção dos conteúdos, delimitação dos objetivos 
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didáticos, propostas metodológicas, formas de avaliação. No entanto, nas duas 

pesquisas há indicação de que a perspectiva sociointeracionista não é apresentada de 

modo claro nas propostas. A seguir nos dedicaremos a explicitar os princípios dessa 

abordagem, que orientou o trabalho das docentes analisadas no presente estudo. 

 

2.2. A perspectiva sociointeracionista de ensino da língua materna 

 

 Como vimos anteriormente, diferentes concepções de língua perpassam as 

práticas e as produções escolares. De acordo com Soares (1998), é na década de 80 que 

emerge uma concepção que “vê a língua como enunciação, discurso, não apenas como 

comunicação, que, portanto, inclui as relações da língua com aqueles que a utilizam, 

com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e históricas de sua 

utilização” (p. 59).   

Nessa perspectiva, a língua é vista como produção histórica produzida por 

diferentes interlocutores. Para Bakhtin, “a utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 

doutra esfera da atividade humana” (1997, p. 279). 

A língua é concebida num processo de interação. De acordo com Travaglia 

(1997, p. 23), “o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e 

exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar 

ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor)”. É através da linguagem que os 

diferentes sujeitos se manifestam, através de seus discursos. 

Nessa abordagem propõe-se que a escola necessita promover espaços em que a 

interação torne-se presente, pois  

é na interação que a criança se exercita na atividade constitutiva da 

linguagem; nela aprende a jogar os jogos da linguagem e a interagir, 

com os participantes, enquanto interlocutores; nela vai constituindo o 
seu conhecimento do mundo na medida em que a experiência o 

representa, nela vai dominando os recursos linguísticos e discursivos 

com que expressa essas experiências e se expressa (LOUZADA, 1994, 

p. 14).  
 

Adotando tal perspectiva, o objeto de ensino visa o trabalho com os diferentes 

gêneros, orais e escritos, em diferentes situações comunicativas. O ensino, dessa forma, 

é organizado por eixos: leitura, produção de textos, linguagem oral e análise linguística. 

Não há mais uma predominância do ensino da gramática. O ensino da língua é visto de 

forma ampla. Em todos os eixos, busca-se possibilitar uma reflexão mais específica das 
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habilidades que se pretende desenvolver nos alunos, permitindo assim um trabalho mais 

abrangente.    

Conforme Geraldi (1997, p. 42), “no ensino da língua, nessa perspectiva, é muito 

mais importante estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no momento em 

que falam do que simplesmente estabelecer classificações e dominar os tipos de 

sentenças”. Assim, o ensino busca momentos de construção de sentidos por parte dos 

diferentes interlocutores e as diversas formas de enunciação de acordo com os 

diferentes propósitos.  

Dessa maneira, a organização do trabalho pode ser bastante sistemática, 

proporcionando o contato com os diferentes gêneros presentes na sociedade. A 

apropriação dos diversos gêneros permite uma forma mais autônoma de interação nas 

diferentes situações. Sendo assim, favorece uma tomada de consciência no modo de 

utilização a que nos propomos.   

O trabalho em sala de aula, numa concepção sociointeracionista, permite 

perceber as diferentes práticas na sociedade de modo que possamos refletir e fazer uso 

dos gêneros nos momentos adequados. Há, deste modo, uma ênfase na utilização da 

língua nos diferentes espaços sociais. 

Desse modo, Geraldi ainda ressalta que uma concepção de língua enquanto 

discurso e enunciação “implicará uma postura educacional diferenciada, uma vez que 

situa a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais, onde falantes se 

tornam sujeitos” (1997, p. 41).     

 Assim, assumir uma concepção de língua enquanto interação permite-nos pensar 

em possibilidades de trabalho de modo que os diferentes sujeitos se expressem, 

correspondendo a uma mudança nas relações de poder estabelecidas na escola. Permitir 

o diálogo requer conceber os sujeitos de outra forma, como indivíduos capazes de 

pensar, perceber o mundo que os rodeia e emitir opiniões as mais diversas, com 

criticidade e autonomia.  

Diante disso, concordamos com Louzada quanto fala que 

é preciso, urgentemente, que a escola não só propicie, mas, sobretudo, 

permita que seus alunos possam expressar-se com liberdade, sem 

medo, sem imposições. Recuperar a fala do indivíduo, seu poder de 
expressão verbal é condição fundamental para o processo ensino-

aprendizagem ser bem-sucedido (1994, p. 16). 
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Os pressupostos sociointeracionistas permitem-nos pensar no papel de 

valorização e constituição dos sujeitos, como seres capazes de construir várias 

habilidades para diversos fins num processo dinâmico, interativo.   

Segundo Soares (1998, p. 59), o sujeito, deste modo, configura-se como 

sujeito ativo, que constroi suas habilidades e conhecimentos da 

linguagem oral e escrita em interação com os outros e com a própria 

língua, objeto de conhecimento, em determinadas circunstâncias de 

enunciação e no contexto das práticas discursivas do tempo e espaço 
em que vive.  

 

Através dessa abordagem, propõe-se o ensino da língua a partir de uma interação 

e reflexão, com objetivos específicos, visando desenvolver atividades que permitam a 

progressão, priorizando situações comunicativas. Dolz e Schneuwly explicitam alguns 

destes:  

prepará-los para dominar a língua em situações variadas; desenvolver 

uma relação com o comportamento discursivo consciente e voluntária, 

favorecendo estratégias de auto-regulação; construir representações 
das atividades de escrita e de fala em situações complexas (DOLZ e 

SCHNEUWLY, 2004, p. 49). 

 Neste sentido, é preciso propor diferentes formas de organização do trabalho 

pedagógico que favoreçam o contato com os diversos interlocutores, permitindo maior 

reflexão sobre as representações de acordo com cada um. Dessa forma, se faz necessário 

um ensino voltado para os gêneros discursivos, permitindo espaços de conhecimentos 

sobre suas diferentes características.    

 Possibilitar, na sala de aula, situações reais de comunicação, de modo que os 

alunos percebam seus diferentes propósitos, é condição para que o estudante estabeleça 

relações mais afetivas na escola e em outras esferas da sociedade. A partir do momento 

em que vemos significado no que aprendemos, novas formas de motivação vão 

surgindo, possibilitando inserção dos sujeitos em diferentes situações sociais de uso da 

língua.  

Concebemos, portanto, que a participação em situações escolares favorece 

aprendizagens que ajudam os estudantes a participarem de momentos extra-escolares. 

Ressaltamos, no entanto, que há situações que são próprias da escola e, portanto, 

legítimas, considerando o papel dessa instituição na sociedade. É necessário, pois, 

promover situações significativas de aprendizagem, mobilizando gêneros escolares e 

gêneros próprios de outras esferas sociais de interação. 
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 Pensar no trabalho com gêneros, sejam eles orais ou escritos, requer organização 

e sistematização, segundo Schneuwly e Dolz (2004), principalmente com os gêneros de 

menor familiaridade. O material e a linguagem devem ser acessíveis aos leitores, as 

formas de interação entre os alunos também devem ser levadas em consideração assim 

como a mediação do professor. Promover espaços para que o aluno vivencie as 

situações de utilização dos gêneros permite maior desenvolvimento da aprendizagem. 

Concebe-se que, ao adotarem tais princípios, os professores estarão 

possibilitando que os alunos sintam-se sujeitos ativos, valorizando as atividades 

desenvolvidas no âmbito escolar e reconhecendo que elas têm semelhanças com as 

práticas de linguagem que vivenciam nos demais espaços de interação.   Ressaltamos, 

portanto, que a participação dos alunos nas atividades vivenciadas para a aprendizagem 

dos conteúdos e, consequentemente, no processo avaliativo também é importante.  

Assim, indagamos novamente sobre a percepção dos alunos em relação aos 

princípios que orientam a prática pedagógica e a capacidade avaliativa dos mesmos, 

nosso objeto de investigação. Mais uma vez, enfocamos a necessidade de verificar se os 

alunos são capazes de avaliar a prática docente. Mais especificamente, buscamos 

investigar se eles reconhecem em uma sequência didática os princípios 

sociointeracionistas do trabalho com os gêneros.  

Para melhor entendermos tal perspectiva é necessário explicitar a concepção de 

gênero discursivo adotado nesta investigação. 

 

2.3. Gêneros discursivos: conceitos básicos e impactos da teoria para a prática de 

ensino da língua portuguesa 

Como vimos discutimos, em uma perspectiva sociointeracionista, defende-se 

uma concepção de língua enquanto discurso e enunciação, focando no seu aspecto 

funcional e interativo.  Um dos marcos, hoje, das práticas fundadas em tal abordagem é 

a defesa de que o objeto central do ensino é o gênero discursivo materializado em textos 

que cumprem finalidades diversas na sociedade.  

Diante disso, é importante entendermos como os gêneros são vistos pelos 

teóricos e quais as implicações destas abordagens na sala de aula. Um dos grandes 

estudiosos sobre os gêneros é Bakhtin. Ele afirma que “a língua se deduz da necessidade 

do homem de expressar-se, de exteriorizar-se” (1997, p. 289). 
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Assim, por perceber a língua como discurso e enunciação, ele entende que “cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 279).  

Segundo esse autor, cada gênero possui características próprias, forma, estilo, 

conteúdo adequado aos propósitos que temos em mente num determinado contexto 

(esfera social de interlocução). Desse modo, os gêneros refletem “as condições 

específicas e as finalidade de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, sobretudo, por sua 

construção composicional” (BAKTHIN, 1997, p. 279). 

Marcuschi refere-se aos gêneros como “textos materializados que encontramos 

em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas definidas por 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica” (2002 p. 22-23). 

Ele também considera que os gêneros do discurso são produtos culturais, construídos 

pelo ser humano. 

Assim, nos comunicamos através dos diferentes gêneros presentes na sociedade. 

Estes são materializados em textos, os quais utilizamos de acordo com nossos 

propósitos comunicativos, em que sentidos são construídos na interação verbal a partir 

de cada esfera da atividade humana.   

 Portanto, devemos considerar que os gêneros discursivos são vários, estão 

presentes nas diferentes sociedades e surgem de acordo com as necessidades 

comunicativas destas. Conforme Marcuschi, os gêneros “se constituem como ações 

sócio-discursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum 

modo” (2002, p. 22).  

O surgimento dos gêneros ocorreu antes da invenção da escrita, em culturas 

essencialmente orais. Marcuschi (2002) apresenta três fases relativas ao surgimento dos 

gêneros. Na primeira, aponta que povos de culturas essencialmente orais desenvolveram 

um conjunto de gêneros; numa segunda fase, com a invenção da escrita alfabética, os 

gêneros foram ampliados, além dos orais passaram a surgir na modalidade escrita e 

numa terceira fase, a partir do século XV, há uma expansão dos gêneros devido ao 

desenvolvimento da cultura impressa e dos avanços tecnológicos, englobando maior 

diversidade textual nas modalidades orais e escritas.  

Em relação ao surgimento e variedade dos gêneros, Bakhtin afirma que: 
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A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 

dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 

vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa (1997, p. 279).  

 

Bakhtin também aborda a transmutação dos gêneros, nos quais uns se apoiam 

em gêneros anteriores para que outros possam surgir. Assim, a constante utilização dos 

gêneros de modo intenso nas atividades diárias é que permite a presença dos gêneros 

nas práticas sociais.  

Portanto, os gêneros desenvolvem-se, desaparecem, modificam-se de acordo 

com o desenvolvimento da tecnologia e principalmente no uso e nas interferências que 

esta causa na vida cotidiana.  

 Marcuschi ressalta: “os gêneros são formas típicas de usos discursivos da língua 

desmembradas de formas anteriores, pois os gêneros nunca surgem num grau zero, mas 

num veio histórico, cultural e interativo dentro de instituições e atividades preexistente” 

(IN: BAZERMAN, 2006, p. 10).   

Ainda com relação ao que abordamos, Marcuschi (2002, p. 19) alega que os 

gêneros “contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. 

São entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 

situação comunicativa”.  

Gêneros são formas verbais de ação social relativamente estáveis 

realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em 
domínios discursivos específicos. E texto é uma entidade concreta 

realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual 

(MARCUSCHI, 2002, p. 24-25).   
 

Devemos considerar que em determinadas sociedades a utilização de alguns 

gêneros pode diferenciar-se em relação a outras. Isso é decorrente dos seus diferentes 

aspectos: sociais, econômicos, culturais. A utilização de e-mails é um exemplo. Nas 

sociedades letradas atuais o e-mail tem maior frequência de ocorrência, enquanto que as 

cartas pessoais estão sendo menos utilizadas.  

Outros aspectos também nos chamam atenção, como o surgimento de novas 

formas de linguagem, utilizadas principalmente pelos gêneros digitais, possibilitando 

assim novos modos de comunicação, a depender do interlocutor, do propósito 

comunicativo e dos textos que utilizamos para esta ação.  

Resgatando ainda nosso exemplo, podemos afirmar que antigamente o e-mail 

não existia e a carta pessoal era um dos gêneros mais utilizados para nos comunicarmos 
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com pessoas distantes. A linguagem tanto da carta nos modelos mais antigos como as de 

hoje passaram por mudanças, alguns aspectos permaneceram, enquanto outros se 

modificaram. Nesse sentido, ressaltamos a posição de Bakhtin (1997) ao dizer que os 

gêneros são plásticos, maleáveis, mudam de acordo com nossas necessidades. Desse 

modo, podemos afirmar que nas situações concretas de interação produzimos 

enunciados que concretizam os gêneros textuais que circulam na sociedade. 

Assim, os gêneros discursivos são produzidos em determinados contextos 

através das práticas culturais de cada sociedade, possuem caráter dialógico em que a 

linguagem é vista como instrumento de comunicação e interação.   

Considerando que os gêneros discursivos estão presentes nas diferentes esferas 

da sociedade e que as práticas escolares devem estar relacionadas às práticas sociais, 

enfatizamos a importância de refletirmos sobre o ensino da língua portuguesa trazendo 

para a discussão os gêneros como objeto de ensino. 

Ao propormos o trabalho em sala de aula adotando a perspectiva dos gêneros 

discursivos, consideramos que não basta ensinarmos aos alunos questões referentes ao 

sistema de escrita alfabética, devemos também, nas práticas escolares, fazer uso das 

aprendizagens de leitura e escrita, em diferentes situações de interação. Devemos, 

portanto, promover condições para a ampliação do letramento desses estudantes. 

Segundo Soares (1998), o termo letramento é a versão para o português da 

palavra de língua inglesa literacy, que significa o estado ou condição que assume aquele 

que aprende a ler e escrever.  

Assim, o letramento é concebido como processo no qual os indivíduos utilizam 

as aprendizagens de leitura e escrita de modo adequado de acordo com seus propósitos. 

Deste modo, como as práticas de leitura e escrita estão materializadas nos diferentes 

gêneros que circulam socialmente, a relação entre letramento e gêneros é íntima. 

Desta forma, devemos considerar que uma maior participação dos indivíduos 

nos diversos espaços da sociedade permite o domínio das habilidades de leitura e escrita 

de forma efetiva. Fazendo, portanto, uso adequado delas de acordo com a situação 

comunicativa, participando assim de atividades diversificadas, os indivíduos tornam-se 

sujeitos autônomos. Por isso, as práticas escolares com foco nos gêneros discursivos 

promovem maior oportunidade de perceber as práticas sociais e de saber agir diante 

delas.   
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Por tal razão, Bronckart (1999, p. 103) ressalta o aspecto sócio-interativo dos 

gêneros. “A apropriação do gênero é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas”. Assim, os gêneros trabalhados 

em sala de aula propiciam a descoberta dos usos e funções que os mesmos possuem na 

sociedade, pois os gêneros fazem parte da vida das pessoas em todas as instâncias e, 

assim, tornam-se uma importante ferramenta de uso nas escolas. Para Marcuschi, “o 

trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a 

língua em seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia” (2002, p. 35).  

Nesse sentido, propõe-se, na perspectiva sociointeracionista, que se deve buscar 

novas formas de se perceber o trabalho com os gêneros para não continuarmos com as 

práticas em que os textos eram trabalhados sem vinculações aos seus usos extra-

escolares.  

Em abordagens conservadoras não se tinha uma preocupação em fazer com que 

o aluno refletisse sobre o momento mais adequado de utilização de um gênero de 

acordo com sua finalidade. Havia predominância do trabalho com os tipos textuais, que 

“abrangem meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 

exposição, descrição, injunção” (MARCUSCHI, 2002, p. 22). Esses tipos textuais são 

concebidos por alguns autores como sequências teoricamente definidas pela natureza 

linguística de sua composição (aspectos lexicais, semânticos, tempos verbais, relações 

lógicas) (BIBER, 1988, SWALES, 1990, ADAM, 1990 e BRONCKART, 1999). 

Assim, nessas abordagens, o foco recai apenas em aspectos gramaticais, não havendo 

reflexões sobre as práticas de linguagem e nem inserção dos estudantes nas atividades 

de leitura e escrita para atender as finalidades diversificadas. 

Na perspectiva sociointeracionista, propõe-se que o trabalho efetivo na sala de 

aula seja organizado tendo como elo diferentes gêneros discursivos, compostos por 

diferentes sequências tipológicas. No entanto, não basta, na nossa concepção, introduzir 

na prática docente o conceito de gênero para que a perspectiva sociointeracionista seja 

de fato norteadora das opções didáticas.  

Podemos ressaltar que há, hoje, práticas corriqueiras em salas de aula, em que os 

conceitos e as nomenclaturas das características dos gêneros são priorizados, deixando-

se em segundo plano a sua função comunicativa. Deste modo, percebe-se que se repete 

a mesma prática de um trabalho centrado na memorização, em que os conceitos e 

nomenclaturas eram o foco do trabalho em sala de aula. Assim, substitui-se substantivo, 

adjetivo por lead, manchete, narrador.  
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Percebemos, desse modo, que as discussões sobre os gêneros precisam ocorrer 

de forma mais efetiva, para que possamos ter um trabalho mais sistemático para 

aprendermos a utilizar os diferentes gêneros presentes na sociedade.  

Assim, concordamos com Bonini (2001, p. 2) ao enfatizar que, “o ensino da 

língua portuguesa como tem sido desenvolvido tradicionalmente nas escolas acaba por 

desestruturar a competência comunicativa do aluno, uma vez que, centrando a reflexão 

sobre os aspectos formais, retira da linguagem a sociedade e a interação”.  

Logo, trabalhar com os gêneros significa assumir que “nas práticas de uso da 

língua, todos os textos se organizam como gêneros textuais típicos, que usamos em 

contextos determinados social e historicamente, a partir das estratégias interativas 

construídas na sociedade em que estamos inseridos” (SANTOS, 2006, p. 29).  

No entanto, para que o ensino de língua portuguesa esteja centrado nos gêneros 

discursivos, esses precisam passar pelo processo de didatização, ou seja, serem 

abordados por meio de estratégias didáticas, para que sejam adequados ao ambiente 

escolar, visando a atender objetivos pedagógicos. Nessa perspectiva, estaremos 

trabalhando para que as práticas sociais sejam vivenciadas na escola, por meio da 

apropriação dos diferentes gêneros, para que os indivíduos aprendam a participar de 

diferentes situações de interação social.  

Dessa forma, Dolz e Schneuwly (2004, p. 60) propõem que façamos uma 

classificação dos textos com fins didáticos, com o propósito de trabalharmos com uma 

gama variada de gêneros na escola, promovendo, assim, situações de leitura, produção 

de textos e reflexões sobre os aspectos sócio-discursivos dessa variedade textual.  

Os autores citados acima classificam os gêneros em cinco agrupamentos: 

argumentar, relatar, narrar, expor e descrever ações, em função de algumas 

características estruturais e sociocomunicativas. Na ordem do argumentar são agrupados 

os textos que têm como função a sustentação, refutação, negociação de tomadas de 

posição. A carta ao leitor é um exemplo. Nos textos da ordem do relatar há 

predominância de relatos de memorização de ações, experiências vividas, como a 

autobiografia. Na ordem do narrar estão os textos destinados à recriação da realidade, 

como as fábulas. Na ordem do expor, a divulgação dos saberes é o foco. É o caso de 

seminários. E na ordem de descrever ações há, nos textos, predominância de instrução, 

regulamentos, como podemos observar nas receitas.  
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Dolz e Schneuwly (2004) afirmam que podemos explorar os gêneros em 

diferentes etapas da escolaridade, de modo adequado às necessidades dos alunos e 

finalidades de uso, numa proposta de aprendizagem em espiral.  

Dessa forma, o trabalho com os gêneros pode ser desenvolvido de modo que 

cada agrupamento seja trabalhado em todos os anos, não esgotando suas possibilidades 

de ensino e reflexão. Leal e Mendonça (2005) afirmam que:  

A espiral do ensino se concretizaria nesse “revisitar” constante de 

gêneros ao longo do processo de escolarização com um novo olhar a 
cada um desses momentos, nos quais se pode descobrir sempre outra 

faceta, outra peculiaridade do gênero, antes não explorada (p. 70) 
 

Essa perspectiva de trabalho tendo como princípio a progressão permite que ao 

longo da escolaridade possamos ter acesso ao ensino sistemático dos gêneros, pois a 

apropriação dos mesmos não é esgotável, favorecendo cada vez mais reflexão e 

utilização das habilidades de escrita e leitura. 

Para isso, é necessária uma sistematização e intervenção por parte do professor, 

de modo que permita situações de reflexão. Dolz (1994) se posiciona neste sentido, pois 

“considera que o desenvolvimento da autonomia do aprendiz é em grande parte 

consequência da mestria do funcionamento da linguagem em situações de 

comunicação” (in: DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 47).  

Essa posição foi chamada posteriormente por ele de “interacionismo 

instrumental”, no qual a sistematização é indispensável para uma boa aprendizagem. 

Assim, cabe ao professor conhecer os gêneros, planejar, selecionar objetivos, materiais 

adequados ao seu grupo, diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos, intervir de 

modo que os objetivos didáticos sejam atendidos. Dentre os diferentes objetivos 

didáticos, um tem se mostrado central nesta perspectiva: contribuir para que os alunos 

conheçam e façam uso dos gêneros na sociedade.  

Bonini (2001, p. 10), destacando os objetivos do ensino com os gêneros, ressalta 

que “gênero como conteúdo do ensino traz necessariamente sua relação com atuação 

social via leitura e produção de textos”. Dessa forma, as atividades envolvendo os 

gêneros devem contemplar práticas diárias de leitura e produção, as formas mais 

eficazes de aprendizagem e utilização dos mesmos. 

Concordamos com Bronckart quando concebe que “uma língua natural só pode 

ser apreendida através das produções verbais efetivas, que assumem aspectos muito 

diversos, principalmente por serem articuladas às situações de comunicação muito 
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diferentes” (1999, p. 69). Assim, como pretendemos que os alunos interajam com a 

língua nas diferentes situações comunicativas, o trabalho com os gêneros orais e escritos 

tem como finalidade maior a apropriação desses usos nas esferas sociais.  

Perguntamos, no bojo dessa pesquisa: os alunos são capazes de perceber tal 

objetivo de ensino e avaliar se os procedimentos didáticos são adequados a tal objetivo? 

Eles valorizam tal tipo de opção didática?  

O trabalho centrado nos gêneros discursivos, tal como o que caracteriza a 

sequência didática relatada nesta pesquisa requer um planejamento em que os alunos 

possam se inserir com maior autonomia nas diferentes práticas sociais. Os alunos 

podem perceber tal princípio ao analisarem a prática do professor? 

Como nesta pesquisa o julgamento das crianças foi focado no desenvolvimento 

de uma sequência didática voltada para a produção, compreensão e análise de 

reportagens, consideramos importante explicitar características desse gênero que são 

foco de atenção da escola. Assim, discutiremos a seguir sobre reportagem, que é um 

gênero de fácil acesso e que permite reflexão sobre os acontecimentos da sociedade, 

favorecendo o desenvolvimento de várias habilidades.  

 

2.4. A reportagem como objeto de ensino 

 

Focamos anteriormente os gêneros discursivos como objeto de ensino. 

Escolhemos a reportagem, gênero pertencente à esfera jornalística para nossa 

investigação e discutiremos neste momento sobre esse gênero, suas características e 

alguns resultados de pesquisa para entendermos sua potencialidade nas práticas 

escolares.   

Ao lermos jornais, revistas, sites, encontramos várias reportagens, assim como 

ao assistirmos os telejornais. A reportagem está bastante presente no nosso cotidiano. 

Por centrarmos a nossa pesquisa em reportagem impressa, iremos discutir como os 

estudiosos concebem esse gênero tão comum no dia-a-dia. Portanto, também é 

importante refletirmos sobre os suportes em que essas reportagens estão inseridas, 

fazendo uma escolha neste momento do suporte jornal impresso.   

Os jornais impressos, por serem um suporte textual de grande circulação e 

comportar uma diversidade de gêneros, são importantes recursos didáticos que o 

professor pode utilizar em sala de aula. Seu uso de forma sistemática contribui para 
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novas práticas de leitura e escrita que favorecem a formação de leitores e produtores de 

textos autônomos.  

Assim, concordamos com Souza (2005, p. 102-103) quando ela elenca algumas 

possibilidades de trabalho com jornais: 

 

    O contato com enorme diversidade de gêneros textuais, como: 

a notícia, o artigo de opinião, o artigo editorial, a reportagem, a coluna, 
a crônica, a entrevista, o anúncio, etc; propiciando até mesmo a 

descoberta dos padrões de convencionalidade e formalidade inerentes a 

esses gêneros; 

 

 Ter acesso a “um só tempo” ou, no “mesmo suporte”, às 

linguagens peculiares aos diferentes textos, aparecendo essas de forma 

adaptada aos contextos de uso e articuladas com a atualidade; 

 

   Refletir sobre o mundo tomando por base diversa temáticas, 

como: a política, a economia, a literatura, a educação, os esportes, o 

lazer, etc.; propiciando o que poderíamos identificar de consciência 

cidadã, e a possibilidade de relacionar conteúdos escolares com a vida 
real; 

 

   Propiciar a familiarização com a imprensa escrita, ou seja, 

como os jornais são organizados, além da descoberta sobre a função 

das fotos, títulos e convenções gráficas utilizadas. 
 

 

Ressaltamos, portanto, a importância desse material e a variedade de atividades 

que podem ser propostas em relação aos gêneros que estão presentes nele, de modo que 

os alunos possam utilizá-lo na sociedade de forma eficaz. Nesta pesquisa destacamos as 

reportagens, dentre os gêneros jornalísticos.  

O trabalho com reportagem pressupõe conhecer como este gênero se caracteriza 

e quais suas funções sócio-comunicativas.  

Desse modo, buscando entender um pouco sobre a reportagem, encontramos em 

Rodrigues (2003) o contexto do surgimento desse gênero. A origem é de 1910, nos 

Estados Unidos, em decorrência da necessidade dos leitores por um modelo que 

sistematizasse as informações a serem publicadas de forma mais complexa. Para a 

publicação, a maneira ideal de desenvolver esse tipo de trabalho passa a ser, na década 

de 20, a revista semanal de informação impressa, a exemplo da Time. A revista 

“procurava aprofundar os assuntos correntes, de forma a estabelecer conexões entre os 

fatos” (RODRIGUES, 2003, p. 20). 

Para a autora, “A reportagem configura-se como o local da contextualização e do 

aprofundamento dos temas, possibilitando aos leitores a ampliação e a compreensão do 
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mundo, levando-os a questionar os „comos‟ e os „porquês‟ da realidade”. 

(RODRIGUES, 2003, p. 16) 

 Com relação às definições que encontramos na literatura jornalística, buscamos 

uma melhor compreensão da reportagem através dos manuais de redação e estilo de 

jornais de grande circulação no país. Sobre isso, Rodrigues (2003, p. 19) adverte que 

“não há um consenso sobre o conceito de reportagem entre os teóricos do jornalismo”.  

De acordo com o Manual de redação e estilo do Jornal O Globo, Garcia (1998, 

p. 37 - 38) nos revela que  

 

Por conveniência dá-se este nome a matérias alentadas: podem ser 

tanto a cobertura de um fato do dia que tenha grande impacto (chuvas 

que atingiram toda a cidade, o anúncio de um vasto plano econômico) 
como a abordagem exaustiva de um tema sem ligação direta com o dia 

da edição (a situação do ensino público, o problema da Aids). Em 

qualquer caso, a maior dificuldade é dividir o texto em capítulos sem 
perda de unidade (no jargão das redações, retrancas ou sub-retrancas). 

Cada parte precisa ter vida própria, mas é defeito grave repetir dados 

que já aparecem em outras; em cada retranca, bastam referências 
abreviadas a tudo que já foi abordado em detalhe nas outras. Uma 

fórmula que funciona é fazer um lead abrangente apresentando todo o 

assunto. 

  

A utilização do lead nas reportagens é uma forma de chamar atenção do leitor 

para ler a reportagem por completo ou obter as informações mais destacadas. 

 
Muitos leitores, sem tempo ou paciência para ler tudo, ficarão 

satisfeitos com essa abertura e mais uma ou outra retranca que lhes 

atrai atenção. Importante: sempre que houver choque de opiniões ou 

acusações e defesa, deve-se cuidar para que os textos a respeito 
estejam próximos uns dos outros, e com igual destaque, para evitar 

que o leitor tome conhecimento de apenas um lado da questão. 

(GARCIA, 1998, p. 37 - 38) 
 

 Outra característica marcante deste gênero é que ele busca retratar através de 

argumentos de algumas pessoas as diferentes opiniões a respeito do tema a ser 

discutido. Aparentemente é o leitor que irá tomar sua decisão sobre qual ponto de vista 

aceitar quanto ao que está sendo exposto, mas a forma argumentativa adotada pelo autor 

influenciará tal forma de pensar. “Frequentemente, em vez de dar prioridade a esta ou 

aquela visão dos fatos, o mais jornalístico é destacar o fato de que ninguém se entende” 

(GARCIA, 1998, p. 37 e 38).  

 Esse tipo de estratégia garante às reportagens certo “ar de neutralidade”. O fato 

de diferentes pontos de vista serem inseridos na matéria promove uma sensação de 

imparcialidade do autor. No entanto, análises mais atentas dos textos evidenciam que 
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estratégias variadas de inserção dessas vozes são utilizadas e que a visão do autor é, 

mesmo que implicitamente, preponderante no texto. 

 Ainda em relação às características das reportagens, são apontadas algumas 

tendências composicionais, como a que segue abaixo. 

 A reportagem é muitas vezes uma história: fatos que se sucederam até 

um desenlace. Nesse caso, uma retranca, possivelmente a mais 

importante em seguida do lead, será dedicada à reconstituição 

cronológica. Outras retrancas serão reservadas para explicação, 
análises, consequências e, principalmente, para histórias individuais 

dos personagens do episódio (GARCIA, 1998, P. 38). 

 

Não esgotando os conhecimentos sobre reportagem apenas em um manual, 

consultamos outro documento de grande relevância jornalística, o Manual Geral da 

Redação da Folha de São Paulo (1984, p. 73 e 74), que explicita: 

a reportagem constitui o núcleo essencial do jornalismo; fazer uma 

reportagem é dirigir-se a um determinado local para, de volta à 

Redação, relatar ao leitor por meio de palavras e/ou imagens o que se 
passa ou se passou ali (...). No trabalho de campo, o repórter deve 

colher depoimentos, se possível contraditórios; anotar cuidadosamente 

nomes e números; sentir o ambiente. Não somente a visão e a audição, 
mas também os demais sentidos podem ser eventualmente úteis no 

trabalho do repórter. Essa coleta de dados deve ser realizada com todo 

o rigor: a quantidade do texto final depende, em grande parte, disso.  

 

Percebemos neste manual que há um destaque no que se refere ao trabalho de 

campo, na coleta dos depoimentos e na busca, se possível, de depoimentos 

contraditórios. A variedade de formas das reportagens também é explicitada neste 

documento, mas é comum encontrarmos recomendações de que se busque 

“imparcialidade”. Essa busca, na realidade, como sabemos, é apenas um esforço de 

aparentar neutralidade.  

A reportagem pode conter apenas informações ou pode combinar 

informação e interpretação. Em qualquer dos casos recomenda-se 

economia de adjetivos e advérbios. Antes de fazer a reportagem 

convém que o repórter estude o tema a que ela se refere, bem como 
seus antecedentes (FOLHA DE SÃO PAULO, 1984, p. 74).  

 

 No Manual de redação e estilo do jornal Folha de São Paulo mais recente, 

Martins (1990, p. 67) destaca a reportagem diferenciando-a da notícia.   

A reportagem pode ser considerada a própria essência de um jornal e 
difere da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia, de 

modo geral, descreve o fato e, no máximo, seus efeitos e 

consequências. A reportagem busca mais: partindo da própria notícia, 
desenvolve uma sequência investigativa que não cabe na notícia. 

Assim, apura não somente as origens do fato, mas suas razões e 

efeitos. Abre o debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus 
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aspectos mais importantes e divide-o, quando se justifica, em 

retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais 

páginas. A notícia não esgota o fato; a reportagem pretende fazê-lo.  

 

Ainda procurando diferenciar reportagem de notícia, Felipe Franceschini (2004, 

p. 150) afirma que são sutis, porém perceptíveis, as distinções entre os dois gêneros. Em 

primeiro lugar, a reportagem trata de assuntos, e não necessariamente de fatos novos. 

Seu objetivo é contar uma história verdadeira, expor uma situação ou interpretar fatos. 

Enquanto a notícia é imediatista, como no caso do relato de um tiroteio entre facções 

criminosas, a reportagem preocupa-se em ser atual e mais abrangente. 

Desse modo, percebemos que por pertencerem à mesma esfera de circulação e 

ter proximidades nas suas características, os dois gêneros podem ser facilmente 

confundidos. Ferrari e Sodré (1986) “entendem que a reportagem é um gênero 

jornalístico privilegiado, sendo a extensão da notícia, o espaço da notícia, o espaço no 

qual o jornalista pode usar elementos para aprimorar a narração dos acontecimentos” 

(IN: RODRIGUES, 2003, p. 42). Eles estabelecem quatro características principais para 

uma reportagem: predominância da forma narrativa, humanização do relato, texto de 

natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Nesta mesma percepção 

encontramos Costa (2009, p. 178) que define a reportagem como:  

 

texto jornalístico (escrito, filmado, televisionado), que é veiculado 
por órgãos da imprensa, resultado de uma atividade jornalística 

(pesquisa, cobertura de eventos, seleção de dados, interpretação e 

tratamento), que basicamente consiste em adquirir informações 

sobre determinado assunto, acontecimento para transformá-lo em 
noticiário. O resultado é uma notícia geralmente mais longa, com 

ingredientes críticos, que podem ir além de uma notícia, no sentido 

tradicional, embora tenha muita semelhança em sua construção 
composicional e discursiva.  

 

Percebemos que Ferrari e Sodré (1986) enfatizam a predominância do tipo 

textual narrativo nas reportagens. Dolz e Schneuwly (2004) destacam a reportagem 

como pertencente à ordem do relatar, mas ressaltam que “os agrupamentos não são 

estanques uns em relação aos outros; não é possível classificar um gênero de maneira 

absoluta num dos agrupamentos propostos” (p. 121). Outros autores reconhecem na 

reportagem diferentes tipos textuais.  

Coimbra (1993) faz uma classificação da mesma em cinco tipos: dissertativa, 

narrativa, dissertativo-narrativa, narrativo-dissertativa e a descritiva.  
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 Quanto ao primeiro tipo, dissertativa, ele afirma que o “texto se estrutura por 

meio de um raciocínio tornado explícito por afirmações generalizantes, seguidas de 

justificação ou fundamentação” (1993, p. 166). Deste modo, a argumentação estaria 

como uma característica presente nesse tipo de texto, pois “como na reportagem 

dissertativa a função de informar é inseparável do esforço para convencer o leitor a 

aceitar a informação no contexto de um raciocínio que se pretende correto, é obvia a 

presença nela de argumentação” (COIMBRA, 1993, p. 13).   

 Para o segundo tipo, a reportagem narrativa, Coimbra destaca que o “texto tem 

por característica fundamental a de conter os fatos organizados dentro de uma relação 

de anterioridade e de posterioridade, mostrando mudanças progressivas de estado nas 

pessoas e nas coisas” (1993, p. 170).  

 Na reportagem dissertativo-narrativa há predominância de aspectos dissertativos 

em relação aos narrativos, e na reportagem narrativo-dissertativa a predominância é da 

narração.  

 Para concluir a classificação de Coimbra, a reportagem descritiva apresenta “a 

estrutura do texto conquanto abrigue pessoas e coisas como a reportagem narrativa, ao 

contrário dela, mostra-as fixadas num único momento, sem as mudanças progressivas 

que lhe traz o tempo” (p. 86).   

 Deste modo, percebemos que diferentes autores classificam o gênero reportagem 

de acordo com um ou mais de um tipo textual, isso retrata a pluralidade de 

características deste gênero de acordo com o que se propõe.  

Para compreendermos melhor as características da reportagem e as implicações 

de sua construção, Martins (1990, p. 254 - 255) sugere algumas instruções para a 

produção de reportagens visando às expectativas do leitor: 

 

1 – Escolha uma abertura atraente, que prenda o leitor. 

2 – Mesmo que a reportagem seja sobre assunto já conhecido, procure 
iniciar o texto com algum fato novo ou que tenha passado 

despercebido. 

3 – Se sua reportagem tiver começo, meio e fim, será muito maior a 

possibilidade de que o leitor consiga acompanhá-la sem esforço e sem 
largá-la no meio. 

4 – Ordene os fatos. Eles são muitos numa reportagem e, por isso, 

deverão ser agrupados em blocos que guardem relação entre si. 
5 – Não confie na memória: anote tudo que vir ou ouvir. Na hora de 

escrever o texto final, será sempre preferível ter material em excesso a 

faltarem informações para completar a reportagem. 
6 – Seja rigoroso na apuração dos fatos e na seleção dos dados. 

Confira e verifique todos os detalhes. Em caso de dúvida, faça 

consultas posteriores com especialistas, vá ao Arquivo. Tudo se 
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justifica para que a reportagem não contenha nenhum erro ou 

informação incompleta.  

7 – Informações de ambiente, quando relacionadas com os fatos 

descritos na reportagem, contribuem para enriquecê-la e torná-la mais 
viva e completa. 

8 – Sempre que possível, procure saber o máximo sobre o assunto que 

vai transformar em reportagem. Você se sentirá muito mais seguro 
dessa forma. 

9 – Trace um roteiro para as grandes reportagens; caso contrário, você 

poderá perder-se na coleta de dados. 

10 – Faça o mesmo para redigir a reportagem: se ela for de pequena 
extensão, poderá ser ordenada mentalmente, o que se consegue com a 

experiência. Reportagens muito longas, porém, de uma página ou 

mais, devem ser antecipadamente divididas em retrancas estanques, 
para que o trabalho se torne mais fácil. 

11 – Considere a pauta da reportagem apenas um roteiro ou indicação 

(a menos que você tenha instruções terminantes para não se desviar do 
assunto); sua sensibilidade dirá quando você pode dirigir a reportagem 

para caminhos jornalisticamente mais compensadores. 

12 – Colha todas as versões que puder para o mesmo fato, confronte-

as e, a partir daí, selecione as mais verossímeis. Se for absolutamente 
impossível optar por algumas delas, registre-as e mostre ao leitor os 

contrastes. 

13 – Confie especialmente no que viu. Informações obtidas de outras 
pessoas devem ser incluídas com cautela e critério no texto, 

mencionando-se sempre a fonte. Caso esta não possa aparecer, tente 

conferir a informação com outra fonte. Lembre-se: a distância entre o 
furo e a barriga é muito pequena. 

14 – Selecione, se possível, mais de um especialista ou entrevistado 

que você conte incluir na reportagem; nem sempre você vai conseguir 

falar com aquele que quer. 
15 – Finalmente, pense sempre que os assuntos são cíclicos no 

noticiário. Por isso, uma consulta ao Arquivo, antes de você começar a 

preparar a reportagem, o ajudará a buscar ângulos novos e não repetir 
aquilo que o jornal já explorou exaustivamente. 

 

Tais orientações, presentes em um Manual de Redação de um Jornal (Jornal 

Folha de São Paulo) evidenciam o quanto produzir tal gênero requer aprendizagens 

múltiplas.  

Analisando as características das reportagens podemos reconhecer que o 

trabalho com tal gênero pode ser muito rico em sala de aula. Tal pressuposto vem sendo 

divulgado em diferentes pesquisas, como as que discutiremos a seguir.  

Amorim, Silva e Leal (2007) procuraram investigar os procedimentos didáticos 

de inserção dos gêneros textuais nos livros didáticos aprovados no PNLD/2007 

(BRASIL, 2007). As autoras selecionaram para tal investigação a coleção “Português 

uma proposta para o letramento”, de Magda Soares (1999).   
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As pesquisadoras tinham como objetivo identificar a concepção de gênero 

textual expressa no manual do professor; saber quais gêneros textuais são inseridos na 

coleção; identificar as dimensões ou características dos gêneros que são enfocadas no 

livro; saber se os livros favorecem a reflexão sobre os gêneros textuais ou se optam por 

estratégias de apresentação de conceitos prontos e acabados e analisar as propostas de 

atividades com os gêneros textuais. 

Elas constataram que há uma grande diversidade de gêneros em toda a coleção, 

com situações didáticas que favorecem o trabalho do professor. Para uma melhor 

visualização dos gêneros abordados em cada livro, as autoras fizeram um levantamento. 

Em seguida, elas identificaram aqueles que possuíam maior frequência, percebendo ao 

longo da coleção a presença dos seguintes gêneros: poema (37), conto (30), verbete 

(23), capa de livro (21), reportagem (20) e tirinha (20). 

Dentre esses, selecionaram os gêneros poema, conto, reportagem e tirinha para 

uma maior exploração sobre o modo como cada um era trabalhado. Assim, por nossa 

investigação priorizar a reportagem, destacaremos os resultados encontrados por 

Amorim, Silva e Leal (2007) relativos a este gênero.  

As autoras encontraram reportagens nos quatro volumes da coleção: V. 1 (01), 

V. 2 (04), V. 3 (08) e V. 4 (07). “No entanto, elas observaram que as dimensões e 

complexidades das características da reportagem são modificadas no decorrer dos 

volumes e os objetivos das atividades são aprofundados a cada volume” (p. 23). 

Elas constataram que havia um cuidado por parte da autora em sistematizar as 

atividades buscando uma progressão. Com relação às características do gênero, as 

pesquisadoras afirmam:  

percebemos nos LDs uma preocupação com o reconhecimento do 

plano textual geral dos gêneros, os tipos de discurso e de sequências 
mobilizadas. Nesse sentido, a proposta de trabalho com o gênero 

reportagem está direcionada aos elementos sócio-discursivos básicos 

desse gênero: para quê, para quem, em que esfera e qual o suporte 

(2007, p. 24).  

Outra investigação de grande relevância foi a pesquisa desenvolvida por Silva 

(2008). Na sua dissertação de mestrado selecionou dois livros didáticos de 4ª série que 

possuíam mais reportagens dentre sete coleções (28 livros) analisadas em estudo 

anterior por Leal e Brandão (2006).  

Sua pesquisa foi realizada em três etapas. As duas primeiras corresponderam à 

análise documental dos dois livros, com os objetivos de refletir sobre as reportagens 
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presentes nos livros e analisar as questões de compreensão de reportagens destinadas às 

crianças do quinto ano do Ensino Fundamental (4
a
 série). Na terceira etapa, a 

pesquisadora procurou observar a aplicação de uma sequência didática de um dos livros 

numa turma de 4ª série e analisou as respostas dadas pelos alunos às questões de 

compreensão. 

 Os dois livros analisados pela pesquisadora foram: livro A: Português: uma 

proposta para o letramento e livro B: Construindo a escrita: textos, gramática e 

ortografia. Foram encontradas, em cada, sete reportagens, no entanto o tratamento dado 

em cada livro foi diferenciado.  

No livro A foi constatado que as reportagens eram mais exploradas em suas 

características, permitindo uma maior interação com as situações comunicativas.  

Percebemos que houve uma preocupação em propor questões e 

atividades que levassem à reflexão sobre o gênero (sua função, sua 

organização espacial em colunas, uso de boxes em alguns textos e 
suas características composicionais, como a inserção de depoimentos, 

exemplos, incluindo-se as articulações com imagens); sobre o suporte 

textual de origem, incluindo a identificação dos contextualizadores de 
tempo e espaço; sobre as temáticas tratadas. Além disso, as questões 

estimulavam a utilização de diferentes estratégias de leituras (SILVA, 

2008, p. 115). 

 O livro B possuía uma subdivisão, “Textos - leitura e interpretação” e 

“Gramática e ortografia”. Na primeira parte as atividades favoreciam o 

desenvolvimento de estratégias de leitura e a aprendizagem das características do 

gênero. Entretanto na segunda parte do livro as reportagens eram utilizadas como 

pretexto para o ensino da gramática, sem ênfase nas atividades de leitura e produção de 

texto. 

 Na comparação entre os dois livros foi constatado que o livro A permite um 

trabalho mais direcionado às características do gênero reportagem, contemplando uma 

diversidade de eixos do ensino da língua, numa perspectiva mais interacionista. 

 Na terceira etapa da pesquisa, Silva observou uma aula com a aplicação de uma 

sequência do livro A. O objetivo neste momento foi analisar as respostas que as crianças 

davam às questões de compreensão leitora propostas numa sequência, buscando 

verificar a adequação e o potencial da atividade para turmas de 4ª série. 

Foi escolhida a primeira sequência (“Uma cortina que não sai do lugar”) do livro 

Português: uma proposta para o letramento. As atividades permitiam a leitura da 

reportagem, a identificação do público a que se destinava o texto, a interpretação oral e 

escrita, a exploração das características do gênero e a temática da reportagem.  
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A docente usou várias estratégias didáticas favorecendo o ensino e a 

aprendizagem das crianças. Silva (2008, p. 160) percebeu que “as propostas são viáveis 

e que favorecem a discussão de questões interessantes relativas ao gênero abordado”. 

Neste caso, outros fatores a serem observados foram: a boa preparação da professora, 

domínio do grupo, a desenvoltura com que as crianças respondem as perguntas. Isso 

evidenciou um trabalho sistemático da professora com sua turma.   

Em outra pesquisa, realizada por Andrade, Leal e Brandão (2006), em que foram 

analisadas sete coleções de livros didáticos de 1ª a 4ª série aprovados no PNLD/2004, 

(BRASIL, 2004) foi evidenciado que muitas reportagens inseridas nos livros favoreciam 

o desenvolvimento de habilidades argumentativas, pois continham estratégias 

discursivas de defesa de pontos de vista que poderiam ser exploradas pedagogicamente 

com os estudantes.  

Araújo, Silva e Brandão (2007), com base nos dados da pesquisa citada no 

parágrafo anterior, escolheram duas coleções; Linguagem e Vivência (SILVA E 

BERTOLIN, 2001) e Vitória Régia (SILVA, 2003) para realização de um estudo de 

aprofundamento acerca da importância da reportagem na prática pedagógica.  

Esta pesquisa foi realizada em três etapas. A primeira consistia na seleção das 

reportagens inseridas nos livros; a segunda etapa contemplou a identificação e a 

descrição das habilidades argumentativas implicadas nas questões de compreensão e a 

terceira etapa foi destinada à aplicação das atividades selecionadas com alunos de 3ª e 4ª 

séries de uma mesma escola.  

 As autoras, na primeira etapa da pesquisa, perceberam que não parecia haver 

um trabalho intencionalmente planejado para levar o aluno a refletir sobre o gênero 

reportagem, abordando aspectos diferentes desse mesmo gênero ao longo da 

escolaridade. Nas duas coleções que atendiam aos requisitos, apenas quatro textos 

foram encontrados. Os quatro textos das duas coleções tratavam de temáticas familiares 

aos alunos por estarem na mídia ou no universo infantil (acidente de carro por 

medicamentos, meninos de rua, lixo e castelo Rá-tim-bum). 

Ao buscar identificar e analisar o desempenho de alunos ao responder questões 

de compreensão, as autoras categorizaram os resultados apresentados. Primeiramente, 

foram enfocadas as questões de compreensão extraídas das duas coleções e as 

capacidades argumentativas que visavam desenvolver (opinião sobre fatos ou ações de 

personagens do texto; identificação de ponto de vista e/ou justificativas do autor; 
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opinião sobre fatos ou ações de personagens do texto; identificação de ponto de vista 

e/ou justificativas do autor).  

As autoras ressaltaram que apesar de ter pouquíssimas questões, as coleções 

propõem o desenvolvimento de habilidades argumentativas e com níveis de 

complexidade diferentes, sendo o volume três mais simples e o volume 4 mais 

complexo.  

  As perguntas de compreensão foram respondidas por escrito. As pesquisadoras 

identificaram nas respostas algumas categorias: respostas de acordo com o texto – 

respostas que se baseiam nas informações do texto apresentadas explícita ou 

implicitamente; respostas que expressam o conhecimento de mundo dos leitores sobre o 

tema, e não parecem distinguir as ideias do autor das ideias do leitor; respostas em que o 

leitor apresenta suas ideias, em detrimento das ideias do autor colocadas no texto; 

respostas que confundem a opinião do autor com a sua justificativa ou vice-versa: 

respostas em que os sujeitos identificam a justificativa dada pelo autor como se fosse a 

opinião do mesmo, ou o contrário; outras respostas: respostas em que os alunos 

pareceram não ter compreendido o sentido global do texto. 

Depois, a frequência e a percentagem dos tipos de resposta apresentadas pelos 

sujeitos em função da série e dos textos lidos foram apresentados. Vale ressaltar que os 

alunos respondiam as atividades dos livros correspondentes às séries que cursavam.  De 

acordo com a categoria 1 (respostas de acordo com o texto), dentre os dois grupos de 

alunos que responderam as questões (3ª e 4ª série), os alunos pertencentes à 3ª série 

apresentaram um melhor rendimento. Eles conseguiram facilmente responder de acordo 

com as informações apresentadas no texto, demonstrando habilidade de opinar e 

justificar o seu próprio ponto de vista. 

Já na 4ª série os sujeitos tiveram muita dificuldade de identificar a opinião do 

autor do texto e as justificativas apresentadas por ele para fundamentar sua opinião. 

Com relação à indicação das justificativas, o desempenho das crianças deste grupo foi 

um pouco melhor.  

A categoria 2 (respostas que expressam o conhecimento de mundo dos leitores 

sobre o tema, e não parecem distinguir as ideias do autor das ideias do leitor) aponta a 

maior dificuldade encontrada também pelos sujeitos de 4ª série. As autoras salientaram 

maior dificuldade em textos que tratavam de temáticas mais familiares aos alunos. As 

autoras concluíram que uma maior intimidade com os temas implica em não prevalecer 

as ideias do autor e sim os conhecimentos de mundo que cada um tem sobre o tema.  
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Na categoria 3 (respostas que confundem a opinião do autor com a sua 

justificativa ou vice-versa), 30% dos sujeitos confundiram a opinião do autor com a 

justificativa e 10% confundiram a justificativa com a opinião do autor. Este fato foi 

analisado pelas autoras com resultados do pouco contato dos alunos com textos da 

ordem do argumentar e carência de intervenção didática.  

 Por fim, na categoria 4 (outras respostas: respostas em que os alunos pareceram 

não ter compreendido o sentido global do texto), dos dez sujeitos da 3ª série apenas um 

demonstrou dificuldade de compreender o texto de forma global, prevalecendo as 

dificuldades na 4ª série.  

De modo geral os alunos da 3ª série tiveram um melhor desempenho nas 

questões propostas, conseguindo expressar e justificar suas opiniões sobre o texto que 

segundo as pesquisadoras pode ser atribuído à utilização da habilidade de expressar e 

justificar opiniões no cotidiano, já que costumamos fazer isso oralmente nas nossas 

interações. Elas ressaltam que as habilidades implicadas nas perguntas relativas aos 

textos 1 e 2, utilizados com os alunos de 3ª série eram de natureza mais simples, 

comparadas às utilizadas pelos alunos da 4ª série. 

Portanto, a pesquisa mostrou que os livros didáticos avaliados pelas autoras 

oferecem poucas oportunidades de desenvolvimento de habilidades argumentativas a 

partir da leitura de reportagens e questões de compreensão.  

Outro dado encontrado nas pesquisas mencionadas - Amorim, Silva e Leal 

(2007), Silva (2008) e Araújo, Silva e Brandão (2007) - é que os livros didáticos 

analisados apresentam reportagens em que são encontradas questões de compreensão 

referentes ao gênero de modo geral, mas quando se pretende priorizar as habilidades 

argumentativas presentes deste gênero poucas atividades são encontradas. Outra 

tendência observada por Amorim, Silva e Leal (2007) e Araújo, Silva e Brandão (2007) 

é que havia um maior nível de complexidade com relação às abordagens sobre o gênero 

no volume 4 das coleções.  

No estudo de Silva (2008), ao comparar os dois livros, ela percebeu que eles 

tinham uma proposta com o trabalho dos gêneros, mas um dos livros (B) ainda 

apresenta a organização e enfoque nos conteúdos gramaticais. Sabemos que as 

mudanças demandam certo tempo e que a inserção de várias habilidades precisa ser 

planejada e inserida nos materiais e espaços em sala de aula, como foi constatado por 

Araújo, Silva e Brandão (2007).    
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 Outra constatação realizada por Araújo, Silva e Brandão (2007) e Silva (2008) 

em relação às respostas dos alunos às atividades de compreensão é que quando são 

exigidas habilidades que envolvem argumentação e questões que demandam inferir os 

alunos apresentaram maior percentual de erros.  

 Os dados das pesquisas evidenciam o trabalho com reportagens na sala de aula 

permite a apropriação dos temas abordados em diferentes espaços sociais e o 

desenvolvimento de habilidades de leitura importantes. Por isso é importante sabermos, 

através da avaliação dos alunos, como eles percebem o trabalho desenvolvido com este 

gênero presente no nosso dia-a-dia, para que possamos, através do olhar das crianças, 

entender melhor quais podem ser suas motivações para ler reportagens e como avaliam 

as estratégias didáticas dos professores.  

Considerando que nesta investigação os alunos foram convidados a avaliar as 

atividades desenvolvidas numa sequência didática baseada em uma abordagem 

sociointeracionista, discutiremos tal tipo de organização de ensino da língua a seguir.  

 

2.5. A sequência didática como forma de organização do ensino da leitura e da 

escrita 

 

 Como foi dito anteriormente, neste estudo investigaremos os critérios utilizados 

por crianças do ano 5 do ensino fundamental para avaliar a prática pedagógica, 

enfocando as estratégias didáticas adotadas em uma sequência didática envolvendo o 

gênero reportagem. É imprescindível, pois, discutirmos sobre tal forma de organização 

do trabalho pedagógico – a sequência didática – para entendermos os encaminhamentos 

adotados pelas docentes.  

Ao pesquisarmos sobre sequência didática, em uma perspectiva sócio-discursiva, 

encontramos autores de referência que nos ajudaram a entender melhor como esta 

organização de ensino pode ser desenvolvida. 

Um dos autores que discute sequências didática é Brousseau (1996).  Ele define 

esta organização do ensino como “um conjunto de condições potencialmente capazes de 

gerar a produção de um conhecimento determinado, como resposta a um problema 

proposto e graças à interação do aluno com o meio didático que foi criado” (IN: 

GUIMARÃES, OLIVEIRA e RIBEIRO, 2001, p. 5)  

Brousseau (1996) propõe algumas fases a serem vivenciadas nas sequências 

didáticas. São elas: situação de ação, situação de formulação, situação de validação e 
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situação de institucionalização. Na situação de ação é através dos conhecimentos 

prévios que os alunos irão resolver determinado problema. Neste momento, a 

valorização dos conhecimentos prévios é muito importante. Motivar e estimular os 

alunos para que busquem a resolução do problema é papel fundamental do professor.  

Na situação de formulação, os alunos são solicitados a explicitarem suas 

estratégias de resolução do problema. Essa tarefa leva os alunos a tomarem consciência 

dos caminhos que buscaram até chegar à resolução. Aqui podemos perceber que um dos 

princípios é o trabalho reflexivo. Os alunos ao terem um problema para resolver devem 

pensar, refletir e não memorizar os mecanismos de ação. Essa atividade exige o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e a partir do momento em que há uma 

explicitação do conhecimento produzido, os alunos têm uma capacidade maior de 

compreender suas formas de pensar e seu papel na aprendizagem.  

A explicitação pode ser feita de diferentes formas: em pares, com o professor, 

em grupo. O “outro” tem papel fundamental na medida em que também contribui, ao 

escutar e colocar seu ponto de vista em relação ao que é dito sobre o conhecimento em 

questão. Nessa atividade de explicitar como resolveram o problema em questão, os 

alunos serão estimulados a questionar e serem questionados, pois terão que justificar o 

modo como realizaram as atividades, suas formas de pensar. O favorecimento da 

argumentação é um princípio que está pautado nesta situação de formulação. “Os 

estudantes são conduzidos a situações em que precisam justificar suas respostas e a 

contra-argumentar as respostas que consideram inadequadas” (LEAL, BRANDÃO e 

CORREIA, 2009, p. 4).  

Leal, Brandão e Correia (2009) relacionam tal princípio da organização das 

sequências didáticas à teoria de Annette Karmiloff-Smith acerca do papel da 

explicitação na construção dos conhecimentos. Segundo esta autora (Karmiloff-Smith) 

os seres humanos possuem diferentes formas de aquisição do conhecimento. Dentre 

algumas, a autora apresenta um modelo de re-representação interativa, em que a 

informação se torna progressivamente mais acessível. “O modelo de redescrição 

representacional define que a mente humana armazena múltiplas redescrições de 

conhecimento para diferentes níveis e em diferentes formatos representacionais, os 

quais se tornam progressivamente acessíveis e explícitos” (KARMILOFF-SMITH, 

1996, p. 30).   
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Através desse modelo, a autora descreve o processo crescente de flexibilização e 

modularização da mente humana, organizando-o em quatro níveis de representação: 

implícito, explícito, explícito consciente e explícito consciente verbal. Na situação de 

formulação, proposta na abordagem de Brousseau, os alunos explicitarão como 

resolveram os problemas, havendo, desse modo, ênfase no papel da explicitação verbal. 

Assim, concebemos que saber escutar o modo como o outro pensou sobre um mesmo 

problema, levando os alunos a reconhecerem as diferentes possibilidades de chegar a 

uma mesma resposta, é uma habilidade que precisa ser estimulada.  

 Na situação de validação, os alunos são solicitados a provarem suas afirmações, 

resolvendo novos problemas, utilizando regras, propriedades ou procedimentos. Neste 

momento, o desafio é fazer com que o aluno perceba que o seu modo de pensar também 

pode ser utilizado em outras situações e mais uma vez os alunos terão elementos, a 

partir da constatação, para convencer ou mudar de opinião quando necessário. O 

professor tem o papel de problematizar, levando os alunos a se questionarem e aos 

colegas, buscando a valorização dos conhecimentos de cada um.  

E, por último, na situação de institucionalização, o papel do professor é 

sistematizar as diferentes respostas, ajudando os alunos a consolidarem melhor os 

procedimentos utilizados e verificar sua utilização em diferentes espaços e por 

diferentes grupos.  

Na proposta de sequência didática de Brousseau, podemos perceber alguns 

princípios sociointeracionistas. Leal, Brandão e Correia (2009) fizeram uma 

sistematização de acordo com as situações expostas acima. Através do modelo, as 

autoras perceberam que um dos princípios base é a problematização na resolução de 

problemas. O ensino centrado na interação, através de atividades em pares é outro 

princípio bastante enfocado. O ensino reflexivo, com ênfase na explicitação verbal, que 

favorece a argumentação em sala de aula, também é percebido em diferentes momentos 

da sequência e, por fim, a sistematização dos saberes em que são valorizados os 

conhecimentos dos alunos.  

Assim como Brousseau, outros autores também apresentam diferentes modelos 

de sequência didática com base em princípios sociointeracionistas. Na área que estamos 

enfocando este trabalho, a língua portuguesa, encontramos os autores Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004, p. 97), que conceituam uma sequência didática como “conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero oral 
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ou escrito”. Estas permitem uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem, 

“com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-

lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação” (2004, p. 97).  

As sequências didáticas propostas por eles seguem estruturas que permitem 

visões de ensino e aprendizagem bastante articuladas. O modelo engloba uma 

apresentação da situação a ser desenvolvida, um momento de produção inicial, os 

módulos e uma situação final, em que a avaliação está envolvida em diferentes 

momentos. Na situação inicial e nos módulos, eles propõem uma avaliação do tipo 

formativa e na produção final uma avaliação do tipo somativa, além da avaliação 

formativa.   

Neste modelo, o trabalho está voltado em torno de um gênero discursivo. O 

reconhecimento pelos alunos da importância do contato com esses gêneros constitui-se 

como uma das consequências desse tipo de abordagem didática.  

Para isso, é necessária uma sistematização e intervenção por parte do professor, 

de modo que permita situações de reflexão. Dolz (1994) se posiciona neste sentido, pois 

“considera que o desenvolvimento da autonomia ao aprendiz é em grande parte 

consequência da mestria do funcionamento da linguagem em situações de 

comunicação” (IN: DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 47). Essa posição foi chamada 

posteriormente por Dolz e Schneuwly (2004) de “interacionismo instrumental”, no qual 

a intervenção docente é indispensável para uma boa aprendizagem dos conteúdos 

curriculares.  

Com relação a esse aspecto da intervenção, Ronca (1980) traz para a discussão o 

papel da mediação do professor. Assim, diz que “a atuação do professor numa sala de 

aula deverá estar primordialmente voltada para a utilização daquelas estratégias que 

facilitem, nos seus alunos, a aquisição de uma estrutura cognitiva adequada, na qual os 

conceitos mais amplos das diversas disciplinas estejam claramente estabelecidos” 

(1980, p. 66).  

Dolz e Schneuwly (2004) propõem que devemos promover situações de leitura, 

produção de textos e reflexões sobre os aspectos sócio-discursivos, composicionais e 

estilísticos dos diferentes gêneros discursivos. Esses mesmos autores afirmam que 

podemos explorar os gêneros em diferentes etapas da escolaridade, de modo adequado 

às necessidades dos alunos e finalidades de uso, numa proposta de aprendizagem em 

espiral. Portanto, o trabalho com os gêneros pode ser desenvolvido de modo que 
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diferentes gêneros discursivos sejam trabalhados em todos os anos de escolaridade, não 

esgotando suas possibilidades de ensino e reflexão. Leal e Mendonça (2005) afirmam 

que:  

A espiral do ensino se concretizaria nesse “revisitar” constante de 

gêneros ao longo do processo de escolarização com um novo olhar a 

cada um desses momentos, nos quais se pode descobrir sempre outra 
faceta, outra peculiaridade do gênero, antes não explorada (p. 70). 

 

Como podemos perceber, no modelo de sequência didática proposto por Dolz e 

Schneuwly (2004) princípios sociointeracionistas respaldam o trabalho. A proposta 

busca que os alunos possuam uma regulação maior sobre sua própria aprendizagem. 

Desse modo, os alunos se tornam mais responsáveis pelas atividades escolares. Essa 

regulação vinculada principalmente nos momentos de avaliação torna-se rica, pois 

haverá um maior envolvimento nas atividades de reflexão sobre os modos de 

participação.  

A motivação em participar dos diferentes momentos também é outro importante 

princípio desenvolvido nesta proposta. Os alunos são motivados a expor o que pensam, 

seja oralmente ou por escrito. Numa perspectiva sociointeracionista, o incentivo à 

explicitação do que estão aprendendo, pensando sobre o trabalho com os gêneros, 

proporciona entender como os diferentes textos que circulam socialmente são 

percebidos pelos alunos nos seus diferentes contextos.  

O princípio da diversificação de atividades também está presente na sequência 

didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). O modelo permite momentos 

de modularização em que diferentes exercícios nos diferentes eixos do ensino são 

priorizados. Dessa forma os alunos podem se apropriar dos instrumentos e noções em 

diferentes momentos e de formas variadas (individual, em grupo, em dupla). Não há 

assim uma limitação das aprendizagens em determinada etapa. Esse modelo possibilita 

vivenciar diferentes estratégias de organização do ensino no decorrer da sequência.  

Com o transcorrer das atividades, há atendimento a um princípio de progressão. 

Os alunos se apropriam gradativamente da linguagem que cada gênero utiliza em 

diferentes contextos e com participação de diversos interlocutores. Os alunos se 

envolvem de modo gradativo nas situações em que os gêneros circulam.  Assim, os 

alunos, ao vivenciarem o trabalho com sequência didática, refletem sobre a língua, seus 

usos, as práticas sociais em que os diferentes gêneros circulam.  

Podemos perceber também que a organização do ensino numa perspectiva 

sociointeracionista abordada neste modelo de sequência favorece uma tomada de 
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consciência no aluno acerca dos seus próprios processos de aprendizagem, pois eles 

avaliam constantemente o que aprendem na escola, pois, como afirma Leal (2009, p. 3), 

é indispensável “para qualquer docente comprometido, desenvolver estratégias de 

reflexão sobre o cotidiano da escola e da sala de aula. O planejamento é um momento 

privilegiado de reflexão” (LEAL, 2009, p. 3). Tais estratégias de reflexão devem ser 

voltadas tanto para a reflexão do próprio professor quanto dos alunos aprendizes. 

Neste estudo, investigamos, portanto, se as crianças percebem tais características 

adotadas no trabalho das docentes e se valorizam esse modo de organizar o ensino. Será 

enfocado, portanto, se as crianças são capazes de avaliar o trabalho didático das 

professoras. Para aprofundar tal temática, no próximo capítulo, anteciparemos algumas 

questões sobre tal tema, que é central neste trabalho.  
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3. O ALUNO COMO AGENTE DE AVALIAÇÃO 

 

Muitas vezes, ao frequentarmos a escola, nos identificamos com certas práticas e 

outras não. Sem muitas vezes nos darmos conta do porque nos sentimos assim, 

acabamos ficando desmotivados, ocasionando numa aprendizagem pouco significativa.  

A motivação, em qualquer atividade que nos envolvemos é essencial para que 

progressos sejam alcançados. Assim, alguns fatores podem contribuir para um maior 

envolvimento nas ações escolares. Dentre alguns, podemos citar a postura do professor, 

sua interação com o grupo, as metodologias utilizadas, a diversidade de atividades, a 

abordagem da escola, as formas de participação dos alunos, a avaliação.   

As formas de participação dos alunos retratam também as concepções que se 

tem de educação. Numa aula em que apenas o professor fala sem permitir que os alunos 

tragam suas contribuições impossibilita-se um maior envolvimento e interação entre os 

sujeitos. As estratégias usadas pelos professores são outros fatores de grande relevância. 

Se vivenciarmos diariamente aulas expositivas, por exemplo, caímos numa rotina 

cansativa. Considerar a importância de uma diversidade de estratégias didáticas torna-se 

essencial para uma maior participação dos alunos, permitindo uma prática mais 

dinâmica e formas diferenciadas de avaliar os sujeitos.  

Através de diferentes momentos, podemos perceber o envolvimento dos alunos.  

Observar o desenvolvimento de cada um numa atividade em grupo ou individual 

permite reconhecer como se comporta, se há envolvimento ou não. Um bom aluno pode 

ter determinado rendimento se realizar uma atividade em um grupo e em outro não. Na 

diversidade de situações em sala de aula podemos avaliar cada um e ajudá-los de forma 

que perceba como se comporta, como lida com determinadas situações. Tal avaliação 

deve subsidiar o planejamento didático do professor. Desse modo, a avaliação assume 

uma dimensão formativa.    

A avaliação formativa, segundo os princípios inerentes a ela, permite adaptar de 

maneira mais adequada as estratégias de ensino às necessidades dos alunos. “O papel da 

avaliação é acompanhar a relação ensino e aprendizagem para possibilitar as 

informações necessárias para manter o diálogo entre as intervenções dos docentes e dos 

educandos” (SILVA, 2003, p. 9). 

Numa abordagem interacionista, acreditar na capacidade de cada um, motivar e 

investir de diferentes formas para que os estudantes sejam participantes ativos nas 

situações escolares de ensino é papel do professor. O resgate dos conhecimentos e o 
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incentivo à participação nas aulas podem ser ótimas estratégias, pois o aluno se sentirá 

mais envolvido e com o sentimento de pertencimento ao grupo, sendo responsável 

também por sua aprendizagem.  

Diante disso, um aspecto importante é a explicitação do que será proposto aos 

alunos. Eles não devem ser isentos de informação sobre o que será ensinado, precisam 

saber das propostas. Para Downing e Fijalkow (1984) “A criança encontra-se na clareza 

cognitiva quando sabe que aprende, quando sabe o que aprende, por que aprende e 

como aprende” (In: BERNARDIN, 2003, p. 132).  Nessa concepção, o aluno é agente 

da sua própria aprendizagem. Dentre as suas possibilidades, eles podem avaliar se estão 

aprendendo e se querem aprender o que o professor está querendo ensinar.  

As contribuições da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel também 

podem nos trazer reflexões sobre os aspectos referentes ao envolvimento e participação 

dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Para esse autor, a aprendizagem 

significativa é  

 
aquela na qual a nova informação se relaciona de maneira 

significativa, isto é, não-arbitrária, não ao pé da letra, com os 

conhecimentos que os alunos já têm, produzindo-se uma 
transformação, tanto no conhecimento já assimilado, quanto naquele 

que o estudante já sabe (MARTÍN e SOLÉ, 2004, p. 61).  

 

Nesse processo, é importante que o aluno acompanhe seu próprio percurso de 

aprendizagem. 

Desta forma, o professor, ao buscar saber o que os alunos entendem pelo 

conteúdo a ser abordado, quais as informações que possuem, seus conhecimentos 

prévios, permite uma maior interação e envolvimento entre eles. Para que ocorra tal 

aprendizagem “é necessário que haja um relacionamento entre o conteúdo a ser 

aprendido e aquilo que o aluno já sabe” (RONCA, 1980, p. 61).  

Com isso, a seleção do que será trabalhado em cada segmento, considerando as 

necessidades dos alunos, sem subestimá-los, é um fator inicial para considerar um 

ensino numa perspectiva de progressão.  

Nessa perspectiva, o aluno precisa estar inserido no processo avaliativo de modo 

que saiba sobre sua aprendizagem durante o processo, fazendo auto-avaliação, 

participando das discussões. Além dessa avaliação que os estudantes podem fazer de 

suas próprias aprendizagens, podemos supor que eles também podem avaliar as 

situações propostas para que eles aprendam. Isto é, podemos supor que eles podem 

avaliar as estratégias didáticas usadas pelos docentes para promover suas aprendizagens. 
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Com essa abordagem, ao estimularmos nossos alunos a se posicionarem sobre os 

conteúdos abordados e sobre as estratégias de ensino, estaremos, também, permitindo 

que reflitam sobre suas aprendizagens, de modo que haja nesse processo uma auto-

regulação de seu envolvimento, como também que ele seja responsável por sua 

educação. 

Portanto, concordamos com Onrubia, ao se posicionar sobre a aprendizagem 

escolar:  

é um processo ativo do ponto de vista do aluno, no qual ele constrói, 

modifica, enriquece e diversifica seus esquemas de conhecimento a 

respeito de diferentes conteúdos escolares a partir do significado e do 
sentido que pode atribuir a esses conteúdos e ao próprio fato de 

aprendê-lo (1996, p. 123). 

 

Outra contribuição vem apoiada nos estudos de Annette Karmiloff-Smith, que, 

como já apontamos, concebe os seres humanos como possuidores de diferentes formas 

de aquisição do conhecimento. Dentre algumas, a autora apresenta um modelo de re-

representação interativa, em que a informação se torna progressivamente mais acessível. 

“O modelo de redescrição representacional define que a mente humana armazena 

múltiplas redescrições de conhecimento para diferentes níveis e em diferentes formatos 

representacionais, os quais se tornam progressivamente acessíveis e explícitos” 

(KARMILOFF-SMITH, 1996, p. 30).   

De acordo com o modelo de redescrição representacional proposto por 

Karmiloff-Smith, o aluno não aprende somente pela interação com o meio, mas também 

pela interação consigo mesmo, através de diversos graus de explicitação e 

acessibilidade.  

Nesse sentido, Karmiloff-Smith traz uma contribuição relevante, aponta para a 

questão dos avanços de um nível ao outro, que não se dão apenas pelo conflito, mas, 

sobretudo, pelo êxito, por ter saído vitoriosa na resolução de problemas. Nessa mesma 

direção, Tolchinsky afirma que “Hacer bien lo que hacemos posibilitará hecerlo mejor ya 

que existen razones intrínsecas que no llevan a buscar compreender las razones de nuestro 

saber hacer” (1996, p. 205).  

Diante disso, quando a escola valoriza as conquistas de seus alunos, motivando-

os, apresentando seus avanços, ela permite, desde o início, um investimento deles para 

suas futuras aprendizagens.  

Portanto, o aluno pode participar da avaliação em duas direções principais. Uma 

delas seria avaliando sua própria aprendizagem. Segundo a teoria de Karmiloff-Smith, 
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com a progressão dos níveis de representação, os alunos passam a ter conhecimentos 

mais conscientes, explicitando-os, tendo mais clareza, por exemplo, nos momentos de 

auto-avaliação.  

A outra forma de participação dos alunos seria avaliando a prática do professor. 

Sabemos que esta forma de participação é menos frequente porque as concepções de 

avaliação ainda são unilaterais, tendo apenas a participação dos que ensinam e não dos 

que aprendem.  

Partimos do pressuposto, nesta pesquisa, de que os alunos, ao serem inseridos 

nos momentos de avaliação, passam a explicitar as formas como percebem sua 

aprendizagem e a organização do ensino, passando a ter mais responsabilidade sobre os 

processos de ensino e aprendizagem. Dessa forma, ao permitir que os alunos participem 

nessas duas direções da avaliação, práticas mais democráticas passam a existir com a 

inserção dos alunos em diferentes momentos de escolha e decisão.   

Ao inserirmos os alunos nas práticas avaliativas, de modo que explicitem o que 

entendem, estaremos possibilitando uma maior compreensão das estratégias didáticas 

adotadas e como os sujeitos acham que aprendem. “A avaliação, na perspectiva de 

construção do conhecimento, parte de duas premissas básicas: confiança na 

possibilidade dos educandos construírem suas próprias verdades e valorização de suas 

manifestações e interesses” (HOFFMANN, 1992, p. 20).  

Assim, para que os alunos percebam a dimensão do que podem aprender durante 

as aulas, o incentivo e intervenções adequadas passam a ser fundamentais. Acreditar na 

capacidade de cada um, motivar e investir de diferentes formas é papel do professor.  

Para que possamos conhecer melhor como os alunos percebem os aspectos 

educacionais, iremos de forma mais detalhada apresentar os dados de pesquisas que 

tiveram essas preocupações.  

A pesquisa realizada por Amorim (2009), relacionada ao componente curricular 

de língua portuguesa, tinha dois objetivos: investigar as expectativas dos alunos jovens 

e adultos em relação ao que querem aprender na escola, principalmente, em relação ao 

componente curricular Língua Portuguesa e analisar quais eixos, conteúdos e 

competências do currículo de Língua Portuguesa são contemplados na proposta 

curricular da Rede Municipal de Ensino do Recife.  

Para alcançar tais objetivos, a pesquisadora utilizou, na coleta dos dados, a 

análise de entrevistas com vinte alunos de EJA de uma escola da Rede Municipal do 
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Recife e a análise documental da “Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino 

do Recife – Construindo Competências (versão preliminar)”. 

Nas entrevistas realizadas com os estudantes da EJA, entre 14 e 64 anos, 

Amorim (2009) constatou que todos têm motivações positivas para frequentarem a 

escola, com aspectos diversos, como: o acolhimento da direção da escola, a atenção e 

incentivo dos professores, o envolvimento com os colegas, a exploração do espaço 

escolar como propiciador de aprendizagens na aula.  

 Sobre as expectativas dos alunos em relação ao que querem aprender na escola, 

foi percebido que os interesses estão relacionados às práticas nas quais esses indivíduos 

estão inseridos, sejam no mercado de trabalho como também em espaços religiosos. 

 Em relação ao que desejam aprender na escola, os alunos mencionaram aspectos 

da língua portuguesa, da matemática e de temas em geral voltados à profissionalização.  

Dos vinte entrevistados, 15 mostraram interesse pelo componente curricular de Língua 

Portuguesa, dando ênfase ao eixo da leitura, seguido da escrita, oralidade e análise 

linguística, atrelando-os aos usos sociais de modo autônomo, no sentido de superação 

de um sentimento de não pertencimento social, de reconhecimento de seus saberes. 

Amorim (2009) percebeu que onze dos entrevistados mostraram o desejo de 

aprender a ler com diferentes focos e interesses, tais como: aquisição de habilidades de 

leitura para fazer uso autônomo da mesma em situações do cotidiano; aquisição da 

leitura articulada com suas diversas finalidades; aquisição da leitura fluente e a 

necessidade de compreender o que está sendo tratado nos textos; o desenvolvimento da 

leitura para obter melhores oportunidades de trabalho ou inserção no mesmo. Alguns 

participantes mostraram interesse para ler diferentes gêneros e diversos suportes, para 

ampliar não só os conhecimentos, mas também participarem de outras esferas sociais de 

interação, assim como garantir mais entretenimento. A preocupação em compreender os 

textos foi mencionada, além da fluência de leitura. Trata-se, desse modo, do 

desenvolvimento de uma leitura crítica dos diversos gêneros que circulam em diferentes 

espaços. A leitura também representa, para eles, melhores oportunidades de trabalho. 

A pesquisadora percebeu, no eixo da escrita, o interesse pelo desenvolvimento 

de diferentes habilidades para fazer uso autônomo da mesma em situações reais de uso, 

a preocupação em aprender para escrever diferentes gêneros discursivos, o domínio da 

norma padrão para o desenvolvimento de uma “escrita correta” e o desenvolvimento da 

escrita para se inserir no mercado de trabalho ou obter melhores condições de vida.  
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No que concerne à oralidade, foram identificados, nas falas dos sujeitos da 

pesquisa, dois focos: o desejo de aprender a “falar correto”, de acordo com a situação de 

interlocução e o desejo de “falar correto” por não valorização das variações dialetais e 

crença de que falar certo é falar de acordo com norma de prestígio. 

Em geral, foi constatado pela pesquisadora que as expectativas dos entrevistados 

em relação ao que querem aprender na escola se vinculam a um discurso positivo, 

principalmente, no que se refere às possibilidades que podem alcançar com o domínio 

das habilidades de leitura, escrita e oralidade.  

Amorim (2009) destaca: 

é de extrema relevância que as expectativas e os valores que os 
sujeitos dessa modalidade de ensino atribuem ao ensino de língua 

portuguesa na escola sejam levados em consideração em qualquer 

documento que oriente a seleção do que irá ser trabalhado nas aulas de 
língua materna. Trata-se de atender às vozes dos principais sujeitos 

envolvidos na EJA, tanto para possibilitar o que é possível, 

considerando suas expectativas, quanto os levando a refletir sobre as 

representações que veiculam e que apenas reafirmam valores sociais 
que os estigmatizam (p. 69).  

 

 Sobre as expectativas dos entrevistados com o que tem aprendido de importante 

na escola, diferentes interpretações foram encontradas: houve os que afirmaram que têm 

aprendido pouco, por se tratar de adaptações do primeiro contato na escola; os que 

atribuírem uma grande significação à temática que foi abordada em aula; os que 

evidenciarem a concepção de que a aprendizagem não ocorre de maneira aligeirada; os 

que fizeram críticas ao que tem sido abordado na escola, considerando as atividades 

propostas infantis ao público-alvo ou aos assuntos que estavam sendo abordados, que 

funcionavam com caráter de revisão de conteúdos aprendidos.  

Amorim (2009) percebeu na proposta curricular analisada que as orientações 

teóricas e metodológicas precisam ser revistas pelos educadores para que possam 

contemplar os interesses, as capacidades e as experiências que os alunos da EJA já 

possuem. Assim, as propostas curriculares podem ser estruturadas a partir de como os 

alunos pensam e compreendem quanto às relações que se estabelecem na sociedade. 

Destacou também que é preciso propiciar elementos que favoreçam o desenvolvimento 

cognitivo e assegurar a luta por desmistificação dos discursos que consideram os 

sujeitos estigmatizados pela ausência de saber e de oportunidades. Desse modo, a 

pesquisadora evidenciou que os alunos de EJA são capazes de avaliar o ensino e de 

propor conteúdos escolares relevantes às suas necessidades cotidianas e dos meios de 
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trabalho. Ela mostrou, portanto, que os estudantes podem participar de situações de 

avaliação sobre o currículo e o ensino. 

 Outra pesquisa encontrada e brevemente apresentada na introdução foi realizada 

por Souza e Ferreira (2007). As autoras investigaram as intenções das crianças de uma 

primeira série do Ensino Fundamental sobre as atividades de linguagem escrita que 

realizam em sala de aula. Para isso, realizou um estudo de caso com uma professora 

alfabetizadora e 25 crianças com idades entre seis e sete anos. 

Foram entrevistas oito crianças nos momentos em que desenvolviam as 

atividades de linguagem escrita em sala de aula. As entrevistas aconteciam quando a 

professora não estava dando nenhuma instrução ou quando auxiliava individualmente 

algumas crianças. Nas entrevistas, as pesquisadoras buscavam saber o que as crianças 

estavam fazendo, sobre o que a professora havia solicitado, o porquê de tal atividade e, 

conforme as respostas recebidas, quando necessário, perguntavam também "para que" 

estavam fazendo. Ao término de cada atividade em sala de aula, era solicitado à 

professora que explicasse a razão para desenvolvê-la.  

A utilização das observações das ações da professora e das crianças durante o 

desenvolvimento das atividades de linguagem escrita também foram analisadas, 

ocorrendo em sete dias alternados de observação, totalizando 14 horas, distribuídas em 

duas horas diárias. 

As análises das observações e entrevistas com as crianças foram realizadas em 

três momentos. No primeiro momento a análise aconteceu durante a observação. As 

pesquisadoras destacaram que a professora sempre antes de iniciar a atividade 

atualizava o calendário, em seguida escrevia o nome da cidade e a data na lousa para 

crianças copiarem no caderno. Enquanto as crianças copiavam, a professora escrevia na 

lousa a agenda do dia. Segundo Souza e Ferreira (2007), tal procedimento favorece nas 

crianças o processo de refletir sobre a função social do calendário em sua vida cotidiana 

como, por exemplo, perceber que existe o tempo e que é preciso se planejar para 

desenvolver uma rotina de tarefas. Perceberam também que a professora utilizou 

recursos que poderiam favorecer a reflexão da escrita como prática social, entretanto ao 

articular os saberes que envolvem a demanda escolar, transformaram-nas em tarefas 

escolarizantes. 

De maneira geral, observaram que as crianças interagiam espontaneamente com 

os colegas e professora ao explorar e levantar hipótese a respeito dos materiais 

utilizados para o desenvolvimento das atividades. As crianças, por meio de seus 
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comentários em relação aos materiais, como, por exemplo, nos momentos em que foram 

utilizados o mapa e o gráfico, demonstraram estabelecer relação com outras atividades 

já realizadas em sala, bem como com as vivências cotidianas fora da escola. Nestes 

momentos, a professora perdeu a oportunidade de escutar e compreender o que as 

crianças diziam a respeito do que estavam vivenciando para estimular a curiosidade e 

proporcionar a reflexão sobre tais materiais e seus diversos usos. A professora 

possibilitou que as crianças fizessem seus comentários, mas buscou sempre conduzi-los 

de maneira a não fugir do que foi intencionado por ela. 

No segundo momento foi analisado cada episódio conforme os procedimentos 

realizados pela professora durante as atividades de linguagem escrita e a intenção 

atribuída a estes procedimentos por parte das crianças. Esta análise objetivou relacionar 

e compreender como essas intencionalidades se encontram.     

Nas observações das atividades de escrita foram encontrados cinco episódios: 

Episódio 1- origem do sobrenome -cenas- leitura da pesquisa sobre a origem do 

sobrenome, localização dos países de origem do sobrenome, cópia dos nomes dos 

continentes e países de origem do sobrenome; Episódio 2- nome do grupo- cenas- 

gráfico do número de alunos do grupo, pesquisa de palavras com cada letra da palavra 

escola, acróstico com a palavra escola, pesquisa de palavras com a sílaba “ES”, 

completar frases; Episódio 3-palavra escola; Episódio 4- silabas com a letra “S”- cena- 

escrita de palavras com o alfabeto móvel; Episódio 5- texto “O Mágico”- cenas- leitura 

do texto, perguntas a respeito do texto, ilustração do texto, escrita das respostas sobre o 

texto na lousa.  

Nas análises sobre a relação entre intencionalidade da professora e crianças, 

durante cada uma dessas atividades, as pesquisadoras perceberam que a interação das 

intencionalidades dependia dos procedimentos e recursos utilizados pela professora 

durante o desenvolvimento das atividades. Isso somente foi verificado na atividade 

“origem do sobrenome” episódio 1, cena de localização dos países de origem do 

sobrenome. Mesmo quando a intenção da professora não correspondia ao uso social da 

linguagem escrita, mas os procedimentos e materiais utilizados foram poderosos no 

sentido de favorecer a reflexão de tal uso, as crianças conseguiam reconhecê-lo.  

No terceiro momento de análise, após a identificação das intenções atribuídas às 

atividades, foram realizadas interpretações dessas intenções utilizando dois eixos: a) o 

uso da linguagem escrita e suas intencionalidades sociais: compreendê-la nos seus 

múltiplos papéis sociais, tais como: a documentação, a comunicação, a informação, a 
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prescrição, o registro auxiliar da memória, a diversão, a expressão de sentimentos, a 

listagem, etc. b) a compreensão do princípio do código escrito: descoberta do sistema de 

escrita (as letras, a representação alfabética) e a compreensão de seu caráter 

convencional (assimilação de regras e arbitrariedades da língua), tendo em vista a 

complexidade como as letras representam os sons (letras sem sons, fonemas com mais 

de uma letra, uma letra com diferentes sons, um fonema com diferentes grafias). 

As crianças reconhecem a função social da linguagem escrita quando nas 

atividades lhes são oportunizados pela professora procedimentos que signifiquem os 

materiais de escrita utilizados no âmbito escolar, conforme observado na atividade 

“Origem do sobrenome”, mesmo a professora não demonstrando clareza de tal intenção. 

Entretanto nos demais episódios, mesmo a professora utilizando recursos e 

procedimentos que poderiam vir a favorecer a reflexão da intencionalidade social da 

linguagem escrita, os procedimentos realizados de maneira mecânica acabaram por 

transformar em atividade escolarizante, desvinculando-se assim a linguagem escrita de 

sua real função.  

As intenções atribuídas pelas crianças encontraram-se com as da professora 

quando esta utilizava procedimentos e recursos nas atividades que proporcionavam às 

crianças a reflexão da real função do que estavam fazendo, como também, oportunizava 

a participação das crianças na atividade. Na maioria das atividades, os procedimentos 

não correspondiam às intenções almejadas pela professora. As atividades ficavam em 

torno do cumprimento das tarefas, as quais apresentavam um caráter escolarizante, ou 

seja, aprendizado do código escrito descolado das situações de uso real da leitura e da 

escrita.  

Um destaque que podemos fazer em relação a esta pesquisa é quanto à 

necessidade de maior reflexão acerca do próprio processo de alfabetização. É possível 

supor que, se a professora desenvolvesse uma prática problematizadora, em que a 

criança se percebesse como sujeito ativo na aprendizagem da escrita, participando de 

situações de descoberta sobre o funcionamento do sistema de escrita de modo 

simultâneo às situações de uso dos textos de circulação social, ela reconhece que as 

atividades de reflexão sobre o sistema de escrita eram intencionalmente planejadas para 

elas aprenderem a ler e escrever. Bernardin (2003) mostra evidências, em seu estudo, 

que crianças em fase de alfabetização podem ter clareza sobre o que fazer para aprender 

mais.  
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Encontramos também na literatura outra pesquisa, realizada por Fritzen e 

Silveira (2009), ligada à área de linguagem, em que alunos participam da pesquisa como 

sujeitos ativos do processo de investigação.  

Os autores objetivaram refletir sobre as possibilidades desencadeadas pela 

literatura no processo de alfabetização e de letramento a partir do olhar e das percepções 

das crianças. Para isso, utilizaram como metodologia o Espaço de narrativas, uma 

estratégia em que as crianças participam como sujeitos co-participantes de pesquisas 

durante um momento de contação de histórias. Para atingir seus objetivos os autores 

utilizaram o livro O menino que aprendeu a ver, de Ruth Rocha, para desencadear a 

reflexão sobre o processo de alfabetização e letramento no olhar das crianças.  

Durante a contação, as crianças falaram sobre suas experiências no aprendizado 

do código escrito, apresentando suas estratégias para atingir o objetivo de dominar a 

leitura e a escrita. Elas mencionaram a forma como aprendem a ler e escrever, contando 

para isso com a ajuda de outras pessoas, professores e familiares, sendo de uma forma 

mais sistemática no início da alfabetização, em que ainda não dominam as habilidades 

de codificação e decodificação.  

As crianças também mencionaram as estratégias que utilizavam para aprender o 

código de escrita. Explicitaram que precisavam primeiro saber as letras, ou precisavam 

aprender as letras para depois palavras. Desse modo, estavam fazendo referência ao 

modelo de alfabetização que estavam envolvidas, mais precisamente, aos padrões dos 

métodos sintéticos de alfabetização.  

Revelaram que lêem aquilo que estava ao seu redor e se esforçavam no sentido 

de identificar palavras do contexto e compreender seu significado. Elas atribuíam 

grande valor afetivo às suas aprendizagens, principalmente quando aprendiam a 

escrever o seu nome ou de pessoas da família. Entretanto, se referiam ao processo de 

alfabetização como uma prática mais voltada à decodificação, caracterizando assim 

como uma alfabetização desvinculada do letramento. 

 Outro ponto destacado foi que as crianças percebiam e aceitavam a 

intencionalidade dos adultos (pais, professores, sociedade) no que diz respeito ao seu 

processo de alfabetização e letramento, chamando para si a responsabilidade de 

compreender o universo letrado, demonstrando que o processo de aprendizagem é visto 

na maioria das vezes como uma dificuldade. 

Assim, podemos perceber que os alunos, sejam eles adultos ou crianças, nessas 

três pesquisas aqui apresentadas, demonstraram perceber e avaliar as práticas em que 
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estavam inseridos, mencionando aspectos importantes como a motivação para a 

aprendizagem, as formas de interação entre professor, aluno e familiares para a 

promoção de uma melhor aprendizagem, os objetivos didáticos das atividades. 

Reafirmamos assim, que os discentes são capazes de perceber o que está em sua volta 

com criticidade.  

Dessa forma, por considerarmos que os alunos podem contribuir de forma 

significativa para o ensino e ser de nosso interesse, neste momento, analisar os critérios 

de avaliação utilizados por eles sobre diferentes aspectos da prática pedagógica, 

principalmente sobre as estratégias de ensino adotadas em uma sequência didática 

envolvendo o gênero reportagem, apresentaremos a seguir os procedimentos 

metodológicos e a análise dos dados coletados nas duas turmas do ano 5. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1. Objetivos  

 

Geral 

Analisar os critérios utilizados por crianças do ano 5 do Ensino Fundamental para 

avaliar aulas de língua portuguesa com foco nas estratégias didáticas adotadas em uma 

sequência didática envolvendo o gênero reportagem.   

 

Específicos 

 

 Analisar aulas em que uma sequência didática foi desenvolvida, refletindo sobre 

os princípios didáticos subjacentes à prática das docentes; 

 Investigar quais critérios são utilizados por crianças para avaliar a prática de 

duas professoras no desenvolvimento de uma sequência didática; 

 Comparar os critérios de avaliação das duas turmas sobre as estratégias 

didáticas, percebendo se os mesmos possuem ou não relação com a condução adotada 

em cada sala; 

 Analisar se as crianças valorizam as estratégias didáticas usadas pelas docentes 

no desenvolvimento da sequência. 

 

4.2. Metodologia  

Esta pesquisa foi voltada à análise dos fenômenos de forma qualitativa, 

utilizando dois métodos de coleta de dados, para um melhor entendimento do que 

aconteceu em determinado contexto.  

Para Bogdan e Biklen (1982), “A pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectivas dos participantes” (IN: LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13). 

Para analisarmos os dados, observações e entrevistas, utilizamos a análise de 

conteúdo de Bardin, que é definido como um “conjunto de técnicas de análise das 

composições visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitam a inferência 
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de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens” (1977, p. 37).  

 A análise dos dados proposta por Bardin envolve a organização de três fases: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados (a inferência e a 

interpretação). 

 A pré-análise é a fase de organização em que há leitura “flutuante”, a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e/ou dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final.  

 A leitura flutuante consiste no contato com os documentos a serem analisados, 

conhecendo assim os textos e as mensagens a serem inferidas posteriormente. Nesta 

etapa, utilizamos os registros e transcrições das aulas e entrevistas realizadas nas duas 

turmas.   

 Segundo Bardin (1977, p. 52 – 53), a escolha dos documentos envolve algumas 

regras: exaustividade (deve considerar todos os elementos do corpus definidos para o 

estudo – entrevistas e observações); representatividade (os sujeitos envolvidos e 

contexto pesquisado devem ser representados – crianças e professoras); homogeneidade 

(apresentar critérios precisos de escolha de classificação semelhantes) e pertinência (os 

dados devem ser adequados ao objetivo da pesquisa).  

 A terceira atividade da pré-análise consiste na formulação de hipóteses, em que 

o pesquisador formula uma afirmação provisória apoiada no referencial teórico e que 

pode ser confirmada ou não durante a análise dos dados. 

 Por fim, a elaboração de indicadores consiste em organizar a menção explícita 

de um tema em uma mensagem apoiados muitas vezes nas hipóteses levantadas. “Uma 

vez escolhidos os índices, procede-se à construção de indicadores precisos e seguros. 

Desde a pré-análise devem ser determinadas operações de recorte do texto em unidades 

comparáveis de categorização para análises temática e de modalidade de codificação 

para registro dos dados” (BARDIN, 1977, P. 100).  

 A segunda categoria proposta por Bardin (1977) é a exploração do material.  

Nesta fase, após a leitura dos registros de observação e das entrevistas fizemos uma 

categorização mais geral com os dados brutos que foram em seguida reorganizados com 

as características mais importantes do conteúdo. Segundo Bardin: 

a codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo as 

regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, 
por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou da sua expressão, suscetível de 
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esclarecer ao analista acerca das características do texto, que podem 

servir de índices. (1977, p. 103).  

 

  Diante das unidades de registro que correspondem ao segmento de conteúdo a 

considerar como unidade base, visando à categorização, realizamos uma análise 

temática através dos nossos dados. De acordo com Bardin (1977, p. 105 - 106), fazer 

uma análise temática 

consiste em descobrir os „núcleos de sentido‟ que compõem a 
comunicação e cuja presença pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido (...). O tema é geralmente utilizado como 

unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, 
de valores, de crenças, de tendências. 

 

Na construção das categorias, entendida como “uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 

1977, p. 117), priorizamos os critérios elencados pelo autor: exclusão mútua, em que 

priorizamos uma unidade de registro para cada categoria; o critério de homogeneidade, 

em que as categorias foram definidas através de um mesmo princípio de classificação; o 

critério de pertinência, em que as categorias estão adequadas ao objeto de investigação e 

aos pressupostos teóricos; os critérios de objetividade e fidelidade, respeitando as 

definições e o sentido das categorias e por fim o critério da produtividade, que fornece 

resultados férteis em índices de inferências.  

 A terceira categoria proposta por Bardin (1977) é a inferência, o tratamento dos 

resultados. Organizamos os quadros com as categorias elencadas a partir das 

observações de aula e das entrevistas. Após análise e comparação entre as turmas, íamos 

relacionando nossas interpretações ao que foi discutido anteriormente à luz das teorias, 

confirmando algumas hipóteses elencadas no início da pesquisa. 

Nesta perspectiva, recorremos aos estudos de Bardin (1977), por destacar que a 

“análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se debruça, é uma busca de realidade através das mensagens” (p.38). A seguir 

apresentaremos os procedimentos de coleta de dados utilizados na pesquisa.  
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4.3. Procedimentos  

Dentre os diversos métodos utilizados em pesquisas, optamos pela observação e 

entrevista. Assim, a pesquisa foi realizada por meio de observações de aula em duas 

turmas do ano 5 do ensino fundamental e entrevistas com as crianças após as aulas. 

4.3.1. Caracterização dos sujeitos   

Participaram desta pesquisa professoras e crianças do ano 5 de duas escolas de 

Redes Municipais de Educação em Pernambuco. Para identificarmos as duas turmas, 

denominamos de turma 1 e 2 em função do ano de coleta de dados de cada uma.  

Na turma 1, os dados coletados foram utilizados também em pesquisa anterior 

(LIMA e LEAL, 2008), numa escola da Rede Municipal de Jaboatão dos Guararapes. 

Os dados referentes à turma 2 foram coletados numa escola da Rede Municipal da 

Cidade do Recife, em 2010.   

A turma 1 foi escolhida devido à professora responsável pela turma ter 

participado de um processo de formação continuada de professores, oferecido pelo 

grupo de pesquisa e estudo “Argumentação e ensino” e ter desenvolvido como atividade 

proposta por esse grupo, a sequência didática envolvendo o gênero reportagem.  

A professora da turma 1 possuía 43 anos de idade e 16 anos de experiência 

docente. Tinha Licenciatura Plena em Ciências e Habilitação em Biologia e era 

especialista em Educação de Jovens e adultos. Em 2008, ano em que a pesquisa anterior 

foi realizada, era o primeiro ano de atuação da docente em turmas do ano 5. Ela só havia 

lecionado em turmas de ensino médio e de educação de jovens e adultos. A turma era a 

única do ano 5 na escola, composta por 34 alunos (trinta e quatro), entre 9 e 12 anos de 

idade. Os alunos possuíam uma boa relação com a professora e com os colegas.  Eram, 

na sua maioria, participativos.  

Na turma 1, os procedimentos de coleta foram: planejamento da sequência 

didática junto com algumas professoras da Educação Básica que participavam de uma 

pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco; realização das atividades da 

sequência, com observação das aulas da professora que foi foco desta investigação; 

entrevistas com as crianças ao final de cada aula, para identificação dos critérios 

utilizados por elas para julgamento da prática da professora, assim como para 

investigação acerca da capacidade de reconhecimento dos princípios didáticos 

subjacentes às atividades. A cada dia, entre 4 e 7 crianças eram entrevistadas. No total, a 

sequência teve duração de 13 aulas, com 56 entrevistas realizadas com 31 alunos. 
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Apenas três dos 34 alunos da turma não participaram das entrevistas por motivos de 

transferência e falta. Embora outra pesquisa tenha sido realizada com base em dados da 

professora 1 (LIMA e LEAL, 2008) nesta pesquisa tais dados foram analisados com 

outros focos de investigação, foram usados outros procedimentos de análise e 

construções de novas categorias de trabalho. 

A escolha da turma 2 foi mediante conversa com algumas professoras das redes 

municipais de Recife e Camaragibe. O critério utilizado para escolha da professora foi a 

participação da mesma em processos de formação continuada, e a sua prática, 

considerada boa por outros pesquisadores que já tinham desenvolvido algum estudo 

focando a prática da docente. 

Na turma 2, as mesmas propostas de atividades utilizadas na turma 1 foram 

propostas à docente para que pudéssemos analisar de forma mais sistemática as 

estratégias didáticas utilizadas pela professora, favorecendo uma comparação com as 

observações da turma 1 e as entrevistas das crianças das duas turmas. 

A professora da turma 2 tinha 42 anos e 25 de atuação profissional como 

docente. Sua formação era em letras e possuia Pós-Graduação em Educação e 

Linguagem. Já tinha lecionado em turmas de educação infantil,  ensino fundamental nos 

anos inciais, ensino médio e educação de jovens e adultos. Também tinha tido atuação 

como coordenadora pedagógica e vice-diretora. Estava há cinco anos consecutivos em 

turmas do II ciclo, ano II (ano 5).  

Em 2010, ano da coleta de dados na turma 2, a professora teve o primeiro 

contato com o grupo classe nesta escola. A turma 2 do ano 5 na escola era composta de 

20 alunos, com idades entre 10 e 15 anos de idade. Os alunos eram participativos 

durante as aulas, solidários uns com os outros e interagiam bem entre si e com a 

professora. A docente da turma 2 não participou do grupo de pesquisa em que a 

sequência didática foi planejada (2008). Deste modo, não teve acesso à construção do 

material, bem como às discussões durante sua elaboração, mas participou de uma 

situação de conversa sobre a sequência (como tinha sido planejada e quais eram os 

objetivos didáticos de cada atividade) e sabia que podia fazer as mudanças que 

considerasse necessárias.  

Os procedimentos de coleta dos dados utilizados na turma 2 foram os mesmos da 

turma 1. A sequência didática foi desenvolvida pela docente da turma 2 em 10 aulas. No 

total, foram realizadas 49 entrevistas com os 20 alunos. A cada dia, entre 4 e 6 alunos 



87 

 

 

 

foram entrevistados. Todos os alunos da turma 2 participaram pelo menos de uma 

entrevista no decorrer da sequência.  

Segue abaixo um quadro com a quantidade de entrevistas realizadas por dia de 

aula nas duas turmas. 

 

Quantitativo de entrevistas realizadas por aula 

Crianças 

entrevistadas 

A1 

 

A2 

 

A3 A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

A8 

 

A9 

 

A10 

 

A11 

 

A12 

 

A13 

 

Total  

Turma 1 0 5 5 5 4 5 5 4 6 5 0 5 7 56 

Turma 2 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4 - - - 49 

 

Na turma 1 podemos observar que em duas aulas não aconteceram entrevistas. O 

motivo foi a falta de tempo dentro do horário de aula em decorrência das atividades 

desenvolvidas, o que dificultou a presença dos alunos após as aulas por terem pessoas 

responsáveis aguardando os alunos. 

A seguir apresentaremos o planejamento da sequência com o gênero reportagem 

desenvolvida pelas duas docentes.  

 

4.3.2. Planejamento da sequência didática 

A coleta de dados foi feita a partir da aplicação de uma sequência didática com 

reportagem, em duas turmas do ano 5, na qual os alunos tiveram a oportunidade de 

vivenciar diferentes estratégias de ensino pautadas nos princípios sociointeracionistas. 

A sequência foi planejada durante os encontros do grupo de pesquisa 

“Argumentação e ensino”, na Universidade Federal de Pernambuco, em que foram 

discutidos os aspectos relevantes para o trabalho. Todos os encontros de planejamento 

foram gravados e filmados; todos os questionamentos durante as reuniões foram 

registrados.  

Nas reuniões, todas as pessoas participantes do grupo - alunos de graduação, 

pós-graduação e professoras da universidade e das redes municipais - discutiam e 

planejavam, em pequenos grupos, atividades para serem trabalhadas em sala de aula. 

Após as discussões em pequenos grupos, havia a socialização das atividades e 

sistematização para posteriormente haver a organização do material a ser utilizado. 

Utilizamos o mesmo planejamento da sequência nas duas turmas para que uma melhor 
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comparação fosse feita. Nesta pesquisa, analisamos as aulas vivenciadas pelos alunos e 

os modos como eles avaliaram as estratégias didáticas adotadas pelas docentes.  

Em relação aos objetivos didáticos, durante o planejamento da sequência foram 

propostos os seguintes: 

 Reflexões sobre o gênero 

 Reconhecer o gênero reportagem em meio a outros gêneros; 

 Refletir sobre o suporte jornal: finalidades, organização, modos 

de circulação, cadernos / temáticas; 
 Identificar, no jornal, diferentes reportagens; 

 Reconhecer que as reportagens tratam de diferentes temáticas, 

que têm relação com fatos ocorridos na época de sua publicação; 
 Fazer antecipações com base no título e nas imagens relativas 

ao texto; 

 Reconhecer que os destinatários desse gênero são plurais e que 

os diferentes jornais são dirigidos a diferentes tipos de público; 
 Reconhecer que as pessoas têm preferências por determinados 

cadernos; 

 

 Leitura 

 Identificar o tema de uma reportagem; 

 Identificar o fato gerador da reportagem; 
 Reconhecer pontos de vista presentes no texto na voz de 

diferentes atores; 

 Reconhecer nos textos diferentes recursos discursivos, tais 

como inserção de vozes de pessoas entrevistadas; uso de exemplos; 
uso de adjetivações; uso de conectivos argumentativos; dentre outras; 

 Identificar as justificativas usadas por diferentes atores 

presentes no texto para argumentar sobre seus pontos de vista; 
 Reconhecer relações de causa e efeito; comparação; oposição 

entre idéias contidas no texto; 

 Refletir sobre as funções do título e do olho para constituição de 

sentidos do texto; 

 

Produção de texto 

 Utilizar vocabulário e expressões próprias do gênero 
reportagem; 

 Inserir diferentes vozes no texto, usando estratégias próprias do 

gênero; 
 Usar exemplos para dar suporte aos argumentos apresentados 

no texto usando linguagem jornalística; 

 Organizar cronologicamente os fatos apresentados no texto, 

utilizando articuladores temporais para narrar as histórias 
 Indicar, no texto, relações de causa e efeito; comparação; 

oposição entre idéias contidas no texto, com uso de coesivos 

adequados; 

 

A organização da sequência, pautada no modelo de Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) foi sistematizada em três fases: uma situação inicial, nove módulos e uma 
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situação final. As situações inicial e final (antes e após os módulos) envolveram leitura 

de reportagens, atividades de interpretação oral e escrita e uma produção de texto.  

Nos módulos, atividades orais e escritas de leitura, produção e reflexão sobre os 

textos foram contempladas. Cada módulo foi proposto visando uma progressão das 

atividades, com continuidade, facilitando assim a apropriação do gênero, que enfocou 

de modo mais aprofundado um determinado tipo de atividade:  

 Módulo 1: exploração do suporte jornal  

 Módulo 2: identificação do gênero em meio a outros gêneros e 
exploração dos tipos de temáticas veiculadas em reportagens e a 

organização dos cadernos do jornal  

 Módulo 3: leitura de reportagens: identificação de temas, pontos 
de vista, justificativas  

 Módulo 4: produção de reportagem / revisão textual  

 Módulo 5: exploração dos títulos: características dos títulos e do 

olho (leitura e produção)  
 Módulo 6: exploração da linguagem jornalística: reflexões 

sobre as estratégias de inserção de vozes e exemplos nos textos  

 Módulo 7: produção de reportagens  
 Módulo 8: exploração da linguagem jornalística: reflexões 

sobre os operadores lógicos e outras especificidades do gênero 

 Módulo 9: sistematização das características linguísticas  

 

Todas essas etapas contemplavam vários objetivos. Cada professora poderia ter 

uma quantidade de aulas diferente, a depender do desenvolvimento de cada turma e 

poderia fazer modificação no planejamento se julgasse adequado. A seguir 

apresentaremos, de forma detalhada, cada etapa de coleta dos dados que utilizamos 

nesta investigação. 

4.3.3. Observações de aula 

As observações de aula fizeram parte do processo, na qual obtivemos dados, 

identificamos comportamentos, práticas que ajudaram a entender melhor as respostas 

das crianças, percebendo assim o porquê de cada resposta, se estava ou não relacionada 

a determinado acontecimento, durante a aula, na interação com os outros alunos, nos 

diferentes tipos de conduta, possibilitando melhor entendimento dos fenômenos.  

As aulas foram filmadas, gravadas e transcritas e também organizadas de modo 

que os dados nos possibilitassem uma melhor comparação entre as turmas para a 

identificação das estratégias didáticas utilizadas por cada professora.  

Por nosso objeto de investigação ser o desenvolvimento de uma sequência 

didática com o gênero reportagem e a avaliação dos alunos sobre as estratégias 

adotadas, planejamos juntamente com as docentes participantes da pesquisa os dias em 



90 

 

 

 

que iriam ministrar as aulas. Segundo Ludke e André (1986, p. 25) “planejar a 

observação significa determinar com antecedência “o quê” e “o como” observar”.  

Deste modo, as duas docentes fizeram as escolhas dos dias em que iriam 

trabalhar com o material, bem como a escolha dos horários, caso não utilizassem o 

turno inteiro. As crianças eram previamente informadas do que iria acontecer e sabiam 

assim como as demais pessoas envolvidas na escola e seus familiares que as 

observações eram gravadas e filmadas. Todo o material necessário para o 

desenvolvimento da sequência era disponível às docentes com antecedência, de modo 

que as mesmas pudessem ter uma melhor organização e estudo prévio. 

Durante as observações, a pesquisadora não auxiliava a professora e os alunos 

durante a realização das atividades. Sempre se localizava no final das salas para que sua 

presença não tivesse maiores implicações.  

Segundo Ludke e André (1986, p. 26), “a observação possibilita um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma 

série de vantagens: experiência direta para verificação dos fenômenos, por permitir um 

acesso às perspectivas dos sujeitos durante a investigação”.  

Algumas críticas são tecidas sobre a observação como instrumento de coleta de 

dados. Uma delas é por provocar alterações no ambiente ou no comportamento das 

pessoas observadas, outra é referente às interpretações pessoais de cada pesquisador, 

podendo levar a uma visão distorcida do fenômeno. De acordo com Ludke e André 

(1986, p. 27) essas objeções foram refutadas por Guba e Lincoln (1981) por 

argumentarem que as alterações provocadas no ambiente pesquisado são muito menores 

do que se pensa.  

Assim, durante o desenvolvimento da sequência em ambas as turmas tivemos o 

cuidado de conhecermos os ambientes e os sujeitos participantes. Antes desse momento 

a pesquisadora e as professoras envolvidas já tinha tido reuniões para apresentação da 

proposta e discussão sobre o trabalho. Salientamos a importância desse contato 

antecipado para que possíveis interferências no decorrer das aulas fossem minimizadas. 

Por utilizarmos equipamentos na coleta dos dados, logo no início os alunos 

ficavam mais curiosos para saber como estavam sendo vistos. No entanto, percebemos 

que esta necessidade foi diminuindo no decorrer das aulas.  

Além da utilização dos equipamentos, filmadora e gravador de voz, também 

recorremos aos registros escritos. Conforme mencionado anteriormente, a professora da 

turma 1 realizou a sequência em 13 aulas, com 27 horas e 15 minutos de gravação. A 
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professora da turma 2 realizou a sequência em 10 aulas, totalizando 17 horas e 50 

minutos de gravação.   

 

4.3.4. Entrevistas com as crianças 

A entrevista também foi utilizada na coleta dos dados. Através dela tivemos um 

contato direto com as crianças das duas turmas observadas. Segundo Ludke e André 

(1986) “na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” (p. 33). 

Para alcançarmos os objetivos propostos, foi utilizado o método clínico 

piagetiano, mais especificamente a entrevista clínica com crianças. Este método, 

segundo Carraher (1994), permite compreender como o sujeito pensa, analisa situações, 

resolve problemas, como responde às contra-sugestões do examinador. Esse método é 

importante para a pesquisa por possibilitar respostas mais detalhadas sobre os 

fenômenos, em que os sujeitos podem explicar suas opiniões, permitindo um melhor 

entendimento sobre como cada um pensa.  

O trabalho com entrevista favorece maior interação entre entrevistado e 

entrevistando, permitindo envolvimento e maior profundidade das temáticas a serem 

abordadas, compreendendo o significado atribuído pelos sujeitos a determinados 

conceitos. As entrevistas podem ser caracterizadas como clínicas por possuírem uma 

estrutura de conversa em que novas perguntas são realizadas de acordo com as respostas 

dos entrevistados permitindo um maior aprofundamento do que se pretende saber, 

buscando investigar a forma de pensar e análises dos sujeitos sobre os aspectos da 

pesquisa.  

As entrevistas com as crianças aconteceram após as observações de cada aula, 

permitindo que as mesmas pudessem vivenciar o processo como um todo, o que 

auxiliou na avaliação das estratégias didáticas utilizadas. Eram realizadas 

individualmente em outro espaço das escolas. Foram gravadas e transcritas para melhor 

categorização de acordo com as respostas dadas.  

A seleção dos alunos por dia seguia dois critérios. O primeiro correspondia aos 

alunos que ainda não tinham sido entrevistados em nenhuma aula, depois, 

selecionávamos os alunos que já tinham participado, mas que demonstraram algum 

aspecto diferenciado entre os demais, como uma boa participação, ou não ter um bom 

envolvimento na aula. Procuramos variar as escolhas dos alunos que durante o dia da 
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aula tiveram algumas dessas características para que pudéssemos ter uma melhor visão 

de como cada um, com boa participação ou não, percebem o trabalho com reportagem.  

Os alunos e a professora não tiveram acesso aos dados transcritos das 

entrevistas. As crianças estavam cientes de que as informações mencionadas por eles 

durante as entrevistas não iriam ser divulgadas, pois eram sigilosas. Em nenhum 

momento as professoras questionaram o que os alunos estavam avaliando. As 

entrevistas aconteceram com tranquilidade. 

Durante as entrevistas tínhamos uma linha de raciocínio coerente com as etapas 

de desenvolvimento da aula para a realização das perguntas. Iniciamos as entrevistas 

com perguntas mais gerais para sabermos a percepção dos alunos da aula como um 

todo. Eram feitas as seguintes perguntas: Você gostou da aula de hoje? Por quê? Qual a 

parte da aula que você achou mais interessante? Teve alguma parte que você não gostou 

muito? O que você aprendeu hoje?  

À medida que os alunos respondiam, novas perguntas eram feitas para entender 

e explorar as respostas das crianças. Por ter sido realizada individualmente com cada 

aluno, ficávamos mais livres para adaptarmos as perguntas de acordo com a resposta de 

cada criança.  “Como se realiza cada vez de maneira exclusiva, seja com indivíduos ou 

grupos, a entrevista permite correções, esclarecimentos, e adaptações que a tornam 

sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas” (Ludke e André, 1986p. 

34). 

Fazíamos indagações de acordo com o que cada criança respondia, tentando 

buscar o modo como cada um percebia as estratégias utilizadas. Observamos além das 

falas, os gestos e comportamento das crianças que muitas vezes eram manifestados para 

uma dada resposta, 

 

ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado, o 
entrevistador tem que desenvolver uma grande capacidade de ouvir 

atentamente e de estimular o fluxo natural das informações por parte 

dos entrevistados. Essa estimulação não deve, entretanto, forçar o 
rumo das respostas para determinada direção. Deve apenas garantir 

em clima de confiança, para que o informante se sinta à vontade para 

se expressar livremente (Ludke e André, 1986p. 35).  

 

 Como dito anteriormente, as entrevistas aconteciam após as observações das 

aulas. A docente da turma 1 realizou a sequência em 13 aulas, em que foram realizadas 

56 entrevistas com 31 alunos da turma. Na turma 2 a sequência aconteceu em 10 aulas, 

totalizando 49 entrevistas com 20 alunos. No capítulo 6 abordaremos as situações 
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vivenciadas durante a sequência. No capítulo 7 discutiremos sobre a avaliação das 

crianças relacionando com as observações de aula e no capítulo 8 teceremos nossas 

conclusões finais. 
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5. ANALISANDO AS SITUAÇÕES VIVENCIADAS DURANTE A SEQUÊNCIA 

 

Iniciamos nossas análises enfocando primeiramente as observações de aula das 

duas docentes que participaram da pesquisa.  Anteriormente, no capítulo 2, discutimos 

sobre o modelo de sequência didática adotado na investigação, que foi baseado nos 

estudos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Como foi discutido, o trabalho com 

sequência didática em uma perspectiva sociointeracionista é organizado considerando–

se diferentes princípios, dentro os quais, destacamos: 

 

1. Ensino reflexivo 

2. Ensino centrado na problematização 

3. Ensino centrado na interação em pares  

4. Ensino centrado explicitação verbal   

5. Favorecimento da argumentação  

6. Sistematização dos saberes 

7. Valorização dos conhecimentos dos alunos 

8. Incentivo à participação dos alunos 

9. Diversificação de estratégias didáticas 

10. Ensino centrado na progressão  

 

Considerando que nesta pesquisa as docentes propuseram-se a vivenciar uma 

sequência didática na perspectiva sociointeracionista, buscamos investigar se tais 

princípios estavam presentes em suas aulas. 

Para que pudéssemos identificar tais princípios na condução das professoras, 

analisamos cada aula desenvolvida por elas de modo comparativo através de quadros 

com o planejamento e as informações sobre o desenvolvimento ou não do que foi 

proposto e a identificação dos princípios na condução das docentes em cada etapa.   

Desse modo, organizamos as análises comparativas em 11 quadros 

correspondentes a cada etapa do modelo de sequência didática adotado (situações inicial 

e final e nove módulos), conduzidas pela docente 1 em 13 aulas e pela docente 2, em 10 

aulas. Em seguida apresentamos um quadro síntese com todos os princípios 

contemplados nas aulas das duas professoras. 

 

5.1. Situação inicial 

 

A situação inicial, primeira etapa da sequência de acordo com o modelo dos 

autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), traz uma preparação para o trabalho de 

leitura e produção de textos do gênero escolhido. Nesta fase, a proposta de trabalho é 

apresentada, de modo a ajudar as crianças a construírem representações da situação de 
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comunicação. Nesse momento, os alunos já são inseridos nas discussões em torno das 

características do gênero e dos conteúdos trabalhados nos textos.  

A ativação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o gênero textual e sobre 

os conteúdos dos textos que serão produzidos é muito importante para o planejamento 

das outras etapas da sequência. Nesta fase, as atividades desenvolvidas passam a ter um 

papel formativo e regulador, pois o professor tem acesso às primeiras aprendizagens dos 

alunos, facilitando seu entendimento sobre o que os alunos já sabem e o que precisam 

aprender. 

O quadro abaixo traz uma síntese do desenvolvimento do trabalho realizado nas 

duas turmas. Cada docente desenvolveu a situação inicial em uma aula.  

Quadro 1: Análise das situações desenvolvidas na situação inicial 

Planejamento Professora 1 (aula 1) Professora 2 (aula 1) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Preparar para a 
leitura através de 

questões a partir 

da foto e da 

manchete da 
reportagem e 

sobre a temática 

abordada: mania 
de colecionar 

adesivos. 

OK 
 

1, 2, 3,4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

 

Interpretar 

oralmente a 
reportagem 

selecionada 

através de 
questões sobre 

caderno, público, 

nome e local de 

publicação do 
jornal, data. 

Explorar a 

manchete da 
reportagem.  

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Ok  1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 

Ler 

silenciosamente 

a reportagem, 
expor sobre a 

formatação do 

texto 
apresentado na 

atividade que 

está diferenciada 
da formatação do 

Ok  1 Ok  1 
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jornal, para 
facilitar a leitura. 

Interpretar de 

forma escrita 
(cada aluno ou 

dupla receberá a 

atividade 

fotocopiada com 
nove questões de 

compreensão 

leitora).  

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10 

Ok  1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10 

Produzir texto 

escrito em dupla, 

resgatar antes o 

que foi 
trabalhado, as 

características 

vistas, a temática 
abordada.  

Ok 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10. 

Ok  1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9, 10. 

 

Podemos perceber que as duas docentes desenvolveram a situação inicial de 

acordo com as etapas planejadas, atendendo à maioria dos princípios em todas as etapas 

de forma equilibrada. 

Analisando a atuação da docente 1, percebemos que a mesma desenvolveu a 

situação inicial com estratégias diversificadas, utilizando cartaz, dicionários, explorando 

os materiais juntamente com os alunos, de forma reflexiva e problematizadora. 

Percebemos também que a docente equilibrou as discussões sobre a temática abordada 

na reportagem e as discussões sobre as características do gênero.  Durante toda a aula, 

os alunos participaram e seus conhecimentos foram valorizados pela docente, 

permitindo que o ensino fosse organizado de modo interativo com momentos diversos 

de reflexão tanto sobre o tema quanto sobre as características da reportagem. A docente, 

durante a aula, estava atenta, sistematizando os saberes construídos durante os 

diferentes momentos e preparando os alunos para as etapas posteriores da aula. 

Podemos conhecer um pouco da sua aula através do trecho abaixo: 

 

P: Olha, oh. (a professora mostra o cartaz) Reportagem impressa em jornal. Aqui tá a 

reportagem, então vocês vão vendo (os alunos observam o cartaz). E aí 4ª série, o que 

vocês conseguiram observar? Quem se inscreve? 

A: Eu vi que tinha vários objetos, mostrando o menino, e falava sobre uma cortina 

colorida, né, professora? 

P: Pedro. Alguém viu mais alguma coisa?Além dos objetos? Quem se inscreve? 

A: Eu vi que ele colecionava numa janela de vidro.  

P: Você viu que ele colecionava adesivos numa janela de vidro? (...) Alguém viu mais 

alguma coisa? 
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A: Eu vi onde era, no Rio de Janeiro. 

P: No Rio de Janeiro, mas alguém? Isso foi no dia 8 de março... 

As: 28... 

P: Tinha uma manchete, num tinha? 

As: Tinha. 

P: E o que a manchete dizia? 

AS: Uma cortina colorida que não sai do lugar. 

P: Cortina colorida que não sai do lugar. Além da manchete e além do caderno infanto-

juvenil, Rio de Janeiro, 28 de março, vocês conseguiram ler mais alguma coisa? 

A: Não. 

P: Na foto? 

A: A gente viu um monte de objeto, um menino sentado. 

P: Tinha um menino sentado. É, é, é, repete tua fala, por favor, Kleber. O que tu viste na 

reportagem? 

A: Eu vi que um menino colecionava adesivo na janela de vidro. E essa foto foi pega no 

caderno infanto-juvenil. (...) 

P: Percebeu que essa reportagem faz parte de um caderno o quê? 

AS: Infanto-juvenil. 

P: Quem sabe o que é isso? Alguém já ouviu falar em caderno infanto-juvenil? Ela falou 

que infanto-juvenil é aquela criança que tá na pré-adolescência. Infanto-juvenil é porque 

atende a quem tá na infância e na juventude. É o infanto... 

AS: Juvenil. 

P: Agora deixa  perguntar uma coisa a vocês: quem de vocês aqui coleciona alguma 

coisa? 

AS: Eu, eu, eu. 

P: Mateus, colecionas o quê? 

A: Inseto. 

P: É, Leonardo? 

A: Carrinho. (...) 

 

 O extrato acima foi realizado no primeiro momento da aula, em que houve a 

preparação para a leitura, através de questões a partir da foto e da manchete da 

reportagem sobre a temática abordada, coleção. O objetivo era despertar a curiosidade 

das crianças, fazendo com que elas ativassem conhecimentos prévios e antecipassem 

sentidos do texto com base na leitura da manchete, da foto e do suporte textual. Durante 

esse momento, percebemos que a professora buscou despertar nas crianças a observação 

dos elementos contidos no cartaz, permitindo que todos os alunos visualizassem as 

informações passando entre as bancas. Nas respostas dos alunos, percebemos que eles 

observaram o local em que a reportagem foi publicada, o dia, o nome do caderno. Os 

alunos também relacionaram a manchete com a imagem da reportagem. Nesta parte da 

aula, as crianças explicitaram seus conhecimentos prévios, socializaram seus saberes e 

experiências, refletiram sobre tais experiências com base em perguntas da professora, 

interagiram interessantemente. A professora esperava que cada criança se pronunciasse 

e quando via alguma criança calada, dirigia a pergunta a ela, valorizando sua fala. Desse 
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modo, percebemos nessa primeira aula, que a professora contemplou todos os princípios 

listados, conforme apresentamos no quadro anterior, permitindo assim um bom 

momento de aprendizagem. 

A professora 2 também utilizou estratégias diversificadas durante a aula, 

resgatando trabalhos já realizados com a turma anteriormente, explorando alguns 

recursos como o mural da sala para explorar a reportagem e questionando os alunos de 

forma pertinente e reflexiva sobre os conteúdos trabalhados, o tema, gênero e suporte, 

bem como solicitando que os alunos realizassem outras atividades no ambiente extra-

escolar e discutindo com eles o trabalho em pares.  

A professora fez esclarecimentos sobre as atividades realizadas pelos alunos. No 

entanto, percebemos que algumas dúvidas das crianças sobre a temática não foram 

esclarecidas pela professora. Durante as discussões, percebemos que a professora fazia 

questionamentos pertinentes, mas caso os alunos não respondessem logo, a própria 

professora respondia. Outro aspecto observado era em relação à insistência da 

professora para que os alunos mencionassem o nome do gênero, questionando-os sem 

sistematizar bem suas características. Percebemos também que durante a aula a 

professora 2 confundiu o nome do gênero reportagem com notícia. De modo geral, 

houve mais ênfase nas discussões sobre a temática da reportagem e menos 

sistematização sobre as características do gênero. A seguir podemos observar a 

condução da docente 2 na situação inicial: 

P: Quem viu esse texto colocado aqui? 

A: Eu. 

A: Eu vi. 

P: Não deu tempo de ver não? Vocês sabem o que é isso? Fale alto! 

A: Um menino pedindo esmola. 

P: Será que é isso mesmo? Como é que a gente vai fazer para descobrir o que é? 

A: Lendo. 

P: Lendo, né? 

A: O título. 

P: Muito bem, Fernanda disse o título, que é? Como é Fernanda o título? 

A: Uma cortina colorida que não sai do lugar. 

P: Uma cortina colorida que não sai do lugar. Então a gente já tem aqui alguma coisa. 

Isso aqui é uma notícia que saiu aonde? 

A: No jornal. 

P: No jornal? Uma notícia do jornal. É uma notícia mesmo? 

A: É. 

P: Então vamos fazer o seguinte: eu vou passar e vocês vão dá uma olhadinha para ver 

se é um menino pedindo esmola. (...) O que você acha que é Bianca? 

A: Nem dá pra ler. 

P: A letra é pequenininha, né? Mas você acha que isso aí dessa forma que tá, você acha 

que é o quê? A gente já sabe que foi retirada de um jornal.  
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A: Um painel? 

P: É o quê? Um painel? Vai Mateus. O título é: Uma cortina colorida que não sai do 

lugar. 

A: Tia, um mercado. 

P: Num mercado, é? Bianca acha que é um supermercado. Mateus tá lendo a 

reportagem.  

A: Um quadro cheio de adesivo. 

P: Olha aí, ele tá lendo e descobriu que é um quadro cheio de adesivos. Qual o segundo 

título aí? Abaixo do título tem uma frase bem interessante. Qual é? Colecionar adesivos 

nos vidros das janelas é uma mania que precisa de compreensão dos pais. Então será 

que é um menino pedindo esmolas mesmo? 

A: Não. (...) 

P: Um menino que faz o quê? 

A: Cola adesivo na parede. 

P: Cola adesivos na (...) 

A: Nos vidros da farmácia. 

P: É de uma farmácia? Ainda é de uma farmácia? O menino já tá colando adesivos em 

uma farmácia? 

A: Na janela. 

P: Na janela de onde? 

A: Da casa. (...) 

P: E por que será que ele cola esses adesivos todos? Pra colecionar. Ele é o que? 

A: Colecionador. 

P: Colecionador, muito bem. Então é para ele colecionar, ele faz o quê?  

A: Coleção.  

P: E o que é coleção?  

A: Coleção é colar adesivo. 

A: Coleção de um bocado de coisa. 

P: Coleção de um bocado de coisa. Como o quê, por exemplo? 

A: Pedrinhas.  

(...) 

 O extrato apresentado acima foi realizado no momento inicial da aula da 

professora 2. Durante esse momento, preparação para leitura, todos os princípios foram 

contemplados pela professora. Entretanto, salientamos que a professora poderia ter 

questionado mais os alunos sobre os elementos contidos no cartaz, explorando a 

manchete, os itens contextualizadores, fazendo relação entre manchete e imagem. Os 

alunos ficaram confusos na identificação da imagem e a professora poderia ter utilizado 

outras perguntas, permitindo maior reflexão, relacionando assim os diferentes 

componentes da reportagem.  

Desse modo, percebemos que as duas docentes atenderam aos princípios de um 

ensino centrado na perspectiva sociointeracionista, de forma equilibrada em cada 

momento da aula. Destacamos, entretanto, algumas mudanças na condução das duas 

professoras. A professora 1 questionava mais os alunos e aguardava os momentos de 

fala deles, sempre trazendo novas perguntas de modo que eles refletissem mais. A 
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professora 2, embora fizesse perguntas que favoreçam a reflexão, não aguardava muito 

a fala das crianças, antecipando algumas respostas que elas poderiam pensar. Outro 

aspecto percebido durante a situação inicial é que a professora 1 desempenhou uma 

discussão mais equilibrada entre a temática e as características do gênero, o que não 

aconteceu com a professora 2, que enfocou mais as discussões sobre o tema abordado.  

 

5.2. Módulos  

 

De acordo com o modelo dos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), os 

módulos destinam-se a trabalhar “os problemas que apareceram na primeira produção e 

dar aos alunos os instrumentos necessários para superá-los” (p. 103).  

Nesta etapa, foram planejados nove módulos, mas a quantidade de aulas variou 

de acordo com as necessidades dos alunos, segundo o julgamento das próprias docentes, 

com base na avaliação da situação inicial. Dessa forma, foram planejadas aulas em 

torno do que os alunos precisavam aprender para ler e produzir o gênero com maior 

autonomia. Os nove módulos foram desenvolvidos em 11 aulas pela docente 1 e em 8 

aulas pela docente 2.  Discutiremos a seguir cada módulo planejado. 

 

5.2.1. Módulo 1. 

 

Quadro 2: Análise das situações desenvolvidas no módulo 1. 
Planejamento Professora 1 (aula 2) Professora 2 (aula 2) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Levantar os 
conhecimentos 

prévios sobre o 

suporte jornal com 

questões sobre 
onde circula, nomes 

dos jornais, como 

se organiza. 

Ok 1, 2, 3, 4, 7, 8 Ok  1, 2, 3, 4, 7, 8 

Explorar o jornal 

em pequenos 

grupos.  

- folhear os jornais 
completos 

entregues a cada 

grupo 
- localizar os 

cadernos a partir 

das temáticas 

(atividade escrita). 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10.  

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 
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Ler uma 
reportagem, 

destacar suas 

características e 
que esse tipo de 

texto se chama 

reportagem. 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9  Ok  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9 

 

Neste módulo, a aula foi planejada com o objetivo de explorar o suporte jornal. 

A professora 1 destacou-se por desenvolver durante a aula um ensino reflexivo, em que 

os alunos construíram conceitos a partir dos seus conhecimentos prévios que eram 

valorizados pela docente. A professora também fez questões pertinentes sobre o suporte, 

sua organização. Teve a preocupação de explicar o significado de palavras, os aspectos 

necessários ao trabalho em equipe, esclareceu as dúvidas dos alunos e selecionou uma 

reportagem de interesse social relacionada ao contexto dos alunos. Explorou de forma 

pertinente as discussões sobre a temática e algumas características do suporte e do 

gênero, tais como os temas inseridos nos cadernos dos jornais, a identificação do 

assunto da reportagem e das inserções de voz na reportagem lida. Percebemos ainda que 

a professora 1 desenvolveu um trabalho interdisciplinar de grande relevância e 

resgatando conteúdos já trabalhados na turma. 

A seguir temos um extrato da aula da professora 1 neste módulo. 

P: Quarta série. Quarta série. Essa reportagem ela fala de quê? 

A: Da Dengue.  

P: Da Dengue? 

A: Hemorrágica. 

P: E aí. Vocês perceberam que a primeira pessoa que morreu no nosso Estado com 

dengue morava onde?  

A: Cavaleiro. 

P: E Cavaleiro fica em que município? 

A: Jaboatão dos Guararapes. 

P: Se a gente está aqui em Cavaleiro, se o Aedes está aqui em Cavaleiro, será que ele 

também está aqui em Socorro? 

A: Tá.  

P: Vocês estão ouvindo Luana? 

A: Aí tinha uma poça, aí eu fiquei mexendo assim nela, aí tinha uma larvinha do Aedes.  

P: Luana, tu lembras quando a gente viu, assistiu aquele filme é... a fêmea põe os ovos 

hoje já vira larva? 

A: Não. 

P: Então, se choveu ontem, hoje já tem larva? Tem que ter cuidado. Licença. Licença. 

Licença. Se ela viu um Aedes picando ela e até agora ela não apresentou os sintomas de 

Dengue. Por que será que isso aconteceu?  

A: Eu acho que ela tomou vacina contra Dengue.  
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P: Vocês não estão respondendo a minha pergunta. Ela afirmou que já viu três vezes em 

momentos diferentes o mosquito, o Aedes picando ela e ainda ela não está com 

Dengue? 

A: Porque é o macho, tia. 

P: Porque não estava com o vírus. Vocês lembram? Vocês lembram que para o 

mosquito transmitir ele tem que ter picado uma pessoa infectada? Sim ou não? 

A: Sim. Passou em Gugu. Preto e branco. Ele não tinha filhos. Aí picou. Aí ele botou a 

mão. E botou repelente. Botou de novo e se botar só a parte de cima sem repelente aí... 

P: Eu vou fazer uma pergunta pra gente fechar. 

A: Professora o que é apendicite?  

P: Apendicite? Uma inflamação no órgão que a gente tem chamado apêndice. Então 

esse órgão estava inflamado, aí os médicos perceberam a necessidade de tirá-lo. Agora. 

Licença. Eu vou fazer a última pergunta. Vítima de... Eu acho que eu vou perguntar a 

equipe de número dez.  

A: De novo. 

P: Vítima teve diagnóstico errado. Nessa reportagem que a gente leu. Você é capaz de 

me dizer assim um momento se teve uma entrevista? 

A: Teve. 

P: Quem foi entrevistado? 

A: Com a mãe e o pai. 

P: Com a mãe e o pai. Lembra do que eles falaram? 

A: O colega.  

P: O colega. O vizinho.  

A: Se a gente leva o filho, morre e se não leva o filho, morre (leitura da fala de uma das 

pessoas entrevistadas). 

(...) 

Na aula citada em que a professora levou uma reportagem para discutir, 

destacando também as características do gênero, foram contemplados oito princípios (1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). Percebemos que a professora, no extrato citado, desenvolveu uma boa 

discussão durante o momento, fazendo com que os alunos relacionassem diferentes 

conhecimentos de outra área, como ciências, favorecendo um ensino interdisciplinar. O 

resgate dos conhecimentos prévios e articulações com o conteúdo do texto lido era feito 

tanto com base em perguntas elaboradas pela professora quanto em perguntas das 

crianças. A professora estimulava os estudantes a pensar sobre as pergunta, valorizando 

seus saberes e fornecia algumas informações adicionais, ajudando-os a sistematizar 

saberes. No momento de refletir sobre a presença de “depoimentos” nas reportagens, 

propõe aos alunos que eles buscassem tais “depoimentos” do texto lido. Assim, 

destacamos, no extrato, o questionamento da professora sobre uma das características 

do gênero, a inserção de voz. Consideramos que é grande importância o reconhecimento 

da fala de diferentes pessoas contidas nas reportagens, sendo identificadas pelos alunos.   

A docente 2 também valorizou os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 

suporte jornal e sobre as características do gênero. Teve desde o início a preocupação de 
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que os alunos entendessem as atividades. Incentivou a participação dos alunos durante 

os diferentes momentos, com questões gerais sobre o suporte e estratégias diversificadas 

envolvendo a organização dos alunos para a realização das atividades e discussões de 

outras áreas do conhecimento. A professora também selecionou uma reportagem de 

interesse da turma, favorecendo assim o envolvimento dos alunos nas discussões. 

Abaixo segue um extrato da aula: 

P: Nós estamos com dois jornais diferentes na mão. A Folha de Pernambuco e o Jornal 

do Comércio. Na Folha de Pernambuco, eles dão um nome aos cadernos diferentes. 

A: JC. 

P: JC no caso, né? Esse aqui, por exemplo, não é um caderno que sai todos os dias. 

Atenção. Agora nesse momento, esse caderno aqui só circula uma vez quando tem 

alguma reportagem interessante. Onde é que eu encontro o nome desse caderno? 

A: Na outra folha.  

P: Aqui em cima. Ele circula todos os dias? 

A: Não. 

P: Só quando vai sair um especial. Vai sair o especial copa. Vai sair o especial São 

Mateus. Quando tem alguma coisa diferente, aí eles fazem diversas reportagens, 

diversas fotos. Então esse caderno aqui a gente vai chamar de especial. Ele não circula 

todos os dias. Esse aqui gente, essa aqui é a capa. Vamos ver o nome do caderno, esse 

aqui é o primeiro caderno. Essa aqui é a capa do jornal que tem o nome do jornal bem 

grande, e tem a manchete... Pronto. Tá, certo! Olha a diferença que as meninas 

descobriram. O nome do caderno aqui é Mais esportes. Fernanda tá chamando a atenção 

porque tá falando do time Sport. Agora o time Sport Clube do Recife escreve com S. 

Mas o caderno que a gente tá procurando é o caderno Mais esportes. Fala somente do 

Sport Clube do Recife? 

A: Não. (...) 

P: Então esportes no Jornal do Comércio ele tá no caderno Mais esportes. As notícias 

que falam de salário, de reajuste, de aumento. Como é o nome desse caderno? 

A: Economia. 

P: Esse aqui é o caderno de economia. O de economia fala de quê? Reajuste, reajuste é 

o quê? O aumento do salário de alguém. Então economia tem a ver com reajuste, 

salário, aumento.  Mudança na Chesf. Ou seja, tudo que requer, gera economia da gente.  

A: Tudo da economia, né? 

P: É Bia. Já matou a charada (...). Esse caderno aqui que Vanessa tá trabalhando, ela 

chama de classificados. Por quê? O que ele vai ter aqui?  

A: Carro. 

A: Casas. 

A: Imóveis. 

P: Muito bem. Tem aqui casa para vender, apartamento, moto, carro, máquinas e 

equipamentos.  

P: Então o que eu encontro nos Classificados? 

A: Pra comprar. 

P: Muito bem. O que mais? Cadê a parte que aparecem os filmes? 

A: A gente achou. É caderno C. 

P: No jornal do Comércio é caderno C e na Folha de PE como é o nome desse caderno, 

na Folha? 

A: Programa. 

P: Programa. É diferente viu gente?  
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A: O dos jogos num é Mais esportes? 

P: Mais esportes. 

A: Tá vendo? 

P: Agora o que a gente tá dizendo, conversando é o seguinte: o que a gente tá 

combinando. Depois a gente vai arrumar os jornais todinhos. Pronto, era isso que eu 

queria mostrar. É diferente de um para o outro. No Comércio a gente a chama Caderno 

C e na Folha? 

P: O nome do caderno é Programa. O que é que ele tem aqui nessa folha?  

A: Novela. 

P: De novela. De que mais? A programação. Se vai ter algum show tá tudo aqui.  

 (...) 

O extrato acima foi fruto do segundo momento da aula, em que a professora 

explorou os jornais com os alunos, localizando os cadernos, as semelhanças e diferenças 

deles em cada jornal. No quadro 2 observamos que nesta aula a professora contemplou 

todos os princípios listados anteriormente. Um aspecto bastante importante do extrato 

foi a discussão sobre as diferenças dos nomes dos cadernos nos jornais, mas que 

contemplavam os mesmos tipos de assuntos abordados. Consideramos que a professora 

realizou um momento bastante rico de discussão. 

Nesse módulo, percebemos um equilíbrio entre as duas docentes sobre os 

princípios interacionistas atendidos. As duas professoras conduziram bem as aulas, de 

modo que os alunos tiveram acesso ao suporte jornal, conhecimento sobre os cadernos 

contidos nele e leitura e discussão sobre as temáticas abordadas de modo reflexivo em 

que os alunos participaram da aula de diferentes formas. As docentes desenvolveram as 

discussões sobre o suporte jornal de forma ampliada ao que anteriormente estava 

proposto, essa atitude mostra autonomia das docentes em relação aos conteúdos a serem 

ensinados. 

 

5.2.2 Módulo 2 

 

Quadro 3: Análise das situações desenvolvidas no módulo 2. 
Planejamento Professora 1 (aula 3) Professora 2 (aula 3) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Ler uma 

reportagem em 
pequenos grupos. 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 

Discutir sobre as 

reportagens lidas 
com identificação 

dos assuntos 

abordados, as 

manchetes, os 
cadernos.  

- utilizar cartaz 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10. 
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para sistematizar 
as características 

do gênero. 

Ler e discutir duas 
reportagens sobre 

o mesmo tema em 

grande grupo  

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10. 

Produzir 
reportagem em 

grupo  

- - Ok (aula 4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

 

As discussões sobre as temáticas abordadas nas reportagens lidas e sobre as 

características do gênero através de atividades de leitura e produção de textos foram 

alvo do módulo 2.  

 Analisando a condução das duas professoras percebemos que elas cumpriram as 

três etapas iniciais na mesma aula, atendendo aos mesmos princípios igualmente. A 

produção de textos não foi realizada pela professora 1, devido ao tempo. A professora 2 

desenvolveu esse momento na aula 4, de forma bastante pertinente, com sistematização 

dos aspectos trabalhados na aula 3, possibilitando que os alunos explicitassem seus 

conhecimentos e tivessem melhores condições de produzir a reportagem. Foram 

contemplados durante a atividade de produção os dez princípios listados por nós em um 

ensino sociointeracionista.  

De modo geral, percebemos que a professora 1 incentivou a participação dos 

alunos durante a aula, com discussões sobre temáticas de interesse das crianças e 

sistematização das características do gênero através do registro escrito.  Percebemos que 

a condução da docente foi realizada de forma reflexiva, envolvendo a discussão sobre 

os temas e sobre o gênero de forma espontânea e detalhada. Uma estratégia inserida 

pela docente foi a leitura de um texto de outro gênero (carta do leitor) para que os 

alunos identificassem suas características. Os alunos perceberam que nos dois gêneros 

existem pontos de vista de algumas pessoas, e que algumas características pertencem a 

mais de um gênero.   

 A professora 1 utilizou apenas a leitura de uma reportagem sobre adoção, 

quando tinha sido planejada a leitura de dois textos. Entretanto, sua escolha não 

impossibilitou um trabalho bem sistematizado sobre a temática. A professora 2 utilizou 

as duas reportagens e também desempenhou um momento bastante rico de exploração 

sobre a temática. Abaixo segue um extrato do módulo 2 desenvolvido pela professora 1: 
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P: Vocês lembram quando a gente comentou da reportagem impressa, o que é que a 

reportagem impressa tem que a gente diz: isso é uma reportagem? O que ela tem? 

Primeira coisa: 

A: Manchete. 

A: Autor ou autora. 

P: Licença, a reportagem tem que ter uma... 

A: Manchete. 

P: Depois da manchete ela tem que ter o que? 

A: Autor/autora. 

A: Notícia. 

A: Parágrafo. 

P: Calma, Notícia e reportagem são a mesma coisa? 

A: Não. Notícia é um fato, reportagem é...  

P: A reportagem tem a manchete, a autora, a data que foi redigida... 

A: O texto. 

P: A reportagem tem uma manchete, também com essa data tem que tá o jornal e o 

caderno. O texto em colunas, ok? Tá faltando mais alguma coisa? 

A: O parágrafo. 

P: Não, isso aí faz parte da ortografia. 

A: Fotografia. 

P: Isso, uma figura, uma imagem. 

A: Eu vou aproveitar essa reportagem aqui e a gente vai conferindo o que está aqui e já 

está escrito ali (cartaz). 

P: Tem a manchete? 

A: Tem. 

P: A gente tem a manchete, certo? Detalhe, a manchete tem que ter no máximo quantas 

palavras? 

A: Oito, dez. 

P: Estourando 10. Então uma manchete com no máximo 10 palavras. E depois? 

A: A imagem? A manchete?O autor? 

P: A manchete: Uma cortina colorida que não sai do lugar. 

O que tá abaixo da manchete: Colecionar adesivos no vidro da janela é uma mania que 

precisa da compreensão dos pais. Essa frase que tá escrita logo depois da manchete. Na 

língua portuguesa chama de olho da reportagem. Então oh, o lead é o olho. Olho é 

aquela frase que vem antes da reportagem e já tá esclarecendo o que a reportagem vai 

falar. Manchete ela tem esse poder, de atrair a pessoa, convidar você, fazer você 

interessar-se para ler a reportagem. Olha: uma cortina colorida que não sai do lugar. 

Deixa a gente curioso?   

A: Deixa. 

P: Agora vem a função do olho da reportagem. Colecionar adesivos no vidro da janela é 

uma mania que precisa da compreensão dos pais. Essa frase dá início do que vai falar a 

reportagem? Sim ou não? 

A: Sim. É uma pista. 

P: Isso sobre o que a reportagem está falando. A manchete é só pra convidar. Aqui eu 

vou colocar, olho da reportagem. 

(...) 

P: Olha só 4ª, eu já sei que a reportagem impressa tem: uma manchete, tem o olho da 

reportagem, o texto vem em colunas, e alguém que escreveu assina embaixo. 

P: O que a gente ta trabalhando é reportagem impressa certo? 

A: Certo. 

P: Eu vou ler: A prefeitura de Olinda (leitura de uma carta do leitor) (...) 
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P:Isso aqui é o que? Preciso ler de novo? 

A: Reportagem, notícia... 

P: Tem manchete? 

A: Tem. 

P: Tem olho de reportagem? 

A: Não. 

P: Tem texto em coluna? 

A: Não. 

P: Tem imagem? 

A: Não. 

P: Isso aqui é o que? 

A: Informação. 

P: É um depoimento? É uma carta de leitor? E essa carta ela tá fazendo o quê? 

A: Carta de reclamação. É uma carta reclamatória. 

P: Essa pessoa aqui tá mostrando a indignação dela com a prefeitura. Que ora diz uma 

coisa e ora diz outra. Ela escreveu para o jornal demonstrando a indignação dela. Isso 

aqui é reportagem? 

A: Não. 

P: Mas está dentro de onde? 

A: Jornal. 

P: Por isso eu disse para vocês que no jornal tem um espaço onde nós cidadãos 

podemos escrever. É só o repórter que vai escrever no jornal? 

A: Não. 

(...) 

 No extrato acima, da professora 1, segundo momento da aula em que a 

professora fez a sistematização das características do gênero través do cartaz, 

percebemos que a professora desenvolveu várias discussões. Inicialmente fez uma 

discussão geral sobre as características, questionando os alunos. Durante a discussão, 

ressalta que existe diferença entre notícia e reportagem. A informação foi dada por meio 

de uma pergunta gerada após uma criança falar que na reportagem tem notícia. Na 

pergunta estava implícito que reportagem não era a mesma coisa que notícia. No 

entanto, neste momento não foi feita nenhuma discussão ou sistematização desse 

conhecimento. A professora prosseguia com seu objetivo de sistematizar as 

características da reportagem. 

Outra estratégia da professora foi discutir as características do gênero 

identificando-as através de um cartaz já trabalhado, essa forma de sistematização 

permite que os alunos visualizem cada elemento da reportagem de forma mais concreta. 

Outra estratégia observada foi a leitura de uma carta do leitor para que os alunos 

identificassem as semelhanças e diferenças. Consideramos, assim, um momento 

bastante diversificado, em que a professora usou várias estratégias para trabalhar as 

características da reportagem, sendo contemplados todos os princípios do ensino 

sociointeracionista listados anteriormente.    
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A professora 2, de modo geral, também desempenhou um boa condução durante 

toda aula, selecionando reportagens do jornal de interesse das crianças, favorecendo 

momentos de discussão sobre as temáticas e sobre as características da reportagem. Os 

alunos participaram bastante, explicitaram seus conhecimentos e refletiram a partir de 

questões problematizadoras. A docente se preocupou em organizar os alunos na sala de 

forma que ficassem mais concentrados nas discussões. A professora diversificou as 

estratégias didáticas, trazendo outros textos de diferentes gêneros para que os alunos 

identificassem a reportagem, percebendo se eles estavam refletindo sobre as 

características da reportagem abordada. Abaixo, segue um extrato desenvolvido pela 

professora 2: 

 

P: Vamos ver lá. Continuando aqui, voltando pra reportagem, você acha que o título 

Filhos do coração foi bem elaborado? Foi legal?  

A: Foi.  

P: Por que foi legal, heim, Alisson? Por que o título Filhos do coração ficou legal?  

A: Porque ela adotou a criança e ama. 

P: Muito bem, olha o que Carolina disse: que teve sentido. Porque o texto fala do amor 

tão grande e quem adotou foi só o casal? 

A: Não. 

P: Também a família, porque adotar é também fazer parte de si. Os irmãos quiseram 

dividir os pais, os espaços da casa, a atenção.  

A: Do quarto. 

P: A reportagem traz o exemplo de quantas crianças? De quantas crianças são faladas na 

reportagem? Não é a pesquisa. A reportagem falou do caso de Jéssica e do caso de 

Helena num foi isso? Eu quero ouvir Vanessa. Vejam, na reportagem se comenta o quê? 

Que no Brasil não se falava sobre adoção, sussurrava-se sobre adoção. O que você acha 

que quer dizer isso? Por que agora se fala abertamente sobre e antigamente sussurrava e 

antigamente falava baixinho e no ouvido do outro. Era um assunto que era muito 

conhecido ou não?  

A: Não. 

A: Era. 

P: Não era muito falado. Por quê? 

A: Era. 

P: Aqui diz que não. Por que você acha que não? Veja o que é que eu tô perguntando o 

que é sussurrar? É falar baixinho. Ao pé do ouvido. Cochichar baixinho pra ninguém 

entender. Hoje em dia as pessoas adotavam as crianças, registravam como se tivessem 

nascido deles. É meu, nasceu de mim e pronto. Nunca assumiam isso. As pessoas 

cresciam sem saber que tinham outra família (...). A reportagem procura mostrar que é 

importante dizer cedo que a criança é adotada. Quem foi consultado sobre adoção? 

Jéssica, além da mãe e do pai, quem mais adotou Jéssica? 

A: Os irmãos.  

P: Lembra do nome da irmã? 

A: Helena. 

P: Helena foi a segunda menina adotada. Quando Helena tava no fórum e sentiu que era 

hora de adotar. O que foi que o pai disse?  
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A: Dorme filha. 

 (...) 

P: Qual o assunto da reportagem que a gente leu antes da merenda? 

A: Sobre adoção? 

P: Adoção. Lembra quem foi? Jéssica e? 

A: Helena. 

P: Pronto gente, vamos continuar. Agora eu disse que era o final de uma série, vamos 

ver uma reportagem com o mesmo tema. Qual o tema?  

A: Adoção.  

P: Essa aqui também foi tirada dessa série do Jornal Hoje. A data foi terça-feira, 12 de 

fevereiro de 2008. O título é: Filhos do coração. Aqui a gente vai ter o nome do autor: 

Marcelo e Mário Lima. Posso começar a leitura? 

A: pode 

P: (Leitura da reportagem) 

P: Eu vou dizer três frases. Dessas três frases a gente vai escolher uma que tá mais 

arrumadinha, que combina mais com a manchete. 

A: Coração. 

P: Eu vou dizer três e vocês vão escolher uma. Qual é a manchete que dá nome a esse 

texto a essa reportagem? 

A: Filhos do coração. 

P: Muito bem, Rafael. Eu vou dizer três frases vocês vão dizer a que combina mais. 

Primeira: A gente não guardou na barriga, mas guardou no coração. Segunda: Toda 

criança tem direito a uma família. Terceira: Uma criança de abrigo é uma criança que 

não pertence a ninguém.  

A: Primeira. 

A: Primeira tia.  

A: A primeira é melhor. 

A: A segunda. 

P: Vou ler a primeira e a segunda de novo. A primeira diz: A gente não guardou na 

barriga, mas guardou no coração.  

A: É melhor essa. 

P: E a segunda: Toda criança tem direito a uma família.    

A: A primeira, tia 

P: O fato de toda criança ter direito a uma família quer dizer que eu tenha que amá-la?  

A: Não. 

A: Todos têm direito de ter sua família.  

(...) 

P:Vamos ver o que é que vai ser característica da reportagem. Todas as reportagens têm 

alguma coisa em comum? Me diga, o que tem em comum em todas elas Mateus. O que 

é que tem de semelhante entre elas? Todas elas circularam em um jornal, num foi? Essa 

é a semelhança. Qual é a outra característica que a gente vai ver?  

A: Título. 

P: Todas elas têm título gente? 

A: Tem. 

P: Como a gente chama o título da reportagem? 

A: O nome. 

P: Como a gente chama o nome? O que chama a nossa atenção na reportagem? 

A: Manchete. 

P: A manchete. Então todas elas têm uma manchete. Outra coisa que eu queria saber: 

essa manchete ela tem o mesmo tamanho de letra das outras? 

A: Não. (...) 
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P: Vamos ver outra característica aqui. Como é esse texto gente? É como a história? 

A: Não. 

P: É uma poesia? 

A: É uma informação. 

P: É uma informação. Aquele texto dali ele tá arrumado. Aqui tá como a gente fez um 

cordel. 

A: Tá. 

P: Tá? Aqui tem verso e estrofe? 

A: Não. 

P: Por acaso aqui tá como a gente fez as narrativas da gente? 

A: Não. Tem rima. 

P: Muito bem, Bia me lembrou. Aqui o texto tá dividido assim. Como é que chamo 

essas partes?  

A: Várias linhas. 

P: Quando o texto tá arrumado desse jeito como chamo? 

A: Partes. 

P: Partes ou coluna. Não é um texto que usa a folha toda como uma historinha. Quando 

a gente foi fazer o relato de vivência do passeio a gente fez em colunas? 

A: Não. 

(...) 

 No extrato acima, terceiro momento da aula em que todos os princípios foram 

contemplados, a professora realizou as discussões de forma equilibrada entre a temática 

abordada e as características da reportagem. A leitura das duas reportagens possibilitou 

que os alunos comparassem o tema abordado, identificando as pessoas envolvidas em 

cada uma, e os contextualizadores das reportagens. Outro momento destacado foi a 

reflexão sobre as características da manchete, em que os alunos tiveram que analisar 

três, escolhendo a mais adequada, mencionar as características como se configura, e 

outro aspecto importante foi a comparação das duas reportagens, as características e a 

comparação com a poesia e a história, identificando semelhanças e diferenças.  

Percebemos que as duas docentes, durante o módulo 2, proporcionaram 

momentos em que todos os princípios foram atendidos.  O princípio 9 foi atendido pela 

professora 1 na segunda parte da aula 3, em que a mesma trouxe uma carta do leitor 

para que os alunos identificassem o gênero. A docente 2 também atendeu a este 

princípio, na etapa 3 da aula 3 comparando a reportagem com poemas e histórias. 

Analisando as estratégias diversificadas adotadas pelas docentes, percebemos que as 

duas adotaram um momento de discussão sobre a adequação das manchetes para uma 

reportagem trabalhada. Ressaltamos também o desenvolvimento da atividade de 

produção de texto, realizada na aula 4, pela professora 2, que foi bastante produtiva 

atendendo aos dez princípios listados.    
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5.2.3. Módulo 3  

 

Quadro 4: Análise das situações desenvolvidas no módulo 3. 
Planejamento Professora 1 (aula 4) Professora 2 (aula 5) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Ler e discutir o texto 
“Bicho homem” em 

grande grupo. 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Ler e discutir um texto 
da sequência 

“Tubarão”, em 

pequenos grupos. 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10.  

Retomar as 
características do 

gênero com apoio de 

um cartaz. 

Ok  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10.  

Ok (Revisar 
texto 

coletivamente 

com outra 
reportagem) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10.  

 

 Um dos objetivos desse módulo era a identificação das temáticas das reportagens 

que foram trabalhadas com reportagens distintas, mas com assuntos semelhantes: o 

maltrato aos animais. Através dessa temática e das abordagens das professoras, os 

alunos discutiram argumentando sobre o que era proposto nos textos. Podemos perceber 

que as duas professoras desenvolveram bem o planejamento, lendo e discutindo cada 

texto com questões diversificadas e realizaram um trabalho de reflexão sobre as 

características do gênero, contemplando assim todos os princípios do ensino 

sociointeracionista elencados acima em toda aula.  

A professora 1 seguiu todas as etapas planejadas, incentivando os alunos a 

discutirem sobre o assunto e proporcionando momentos em que eles argumentaram 

sobre o texto expondo seus pontos de vista. Considerou os conhecimentos dos alunos 

sobre as temáticas, valorizando a participação deles em diferentes momentos. A cada 

parte da aula, buscou sistematizar os conhecimentos sobre o gênero e estimular o 

desenvolvimento de diferentes estratégias de compreensão de textos, fazendo 

comparações sobre as reportagens, caracterizando o gênero.  

Um aspecto importante é que a professora utilizou o cartaz para sistematizar os 

conhecimentos construídos sobre o gênero. Desse modo, percebemos que foram 

contemplados todos os princípios durante a aula, favorecendo momentos significativos 

de aprendizagem. Apenas em um dos momentos (última etapa), a professora 1 não 

incentivou a argumentação, comparada à professora 2. Ressaltamos que a professora 2 

utilizou neste módulo uma revisão coletiva com discussões sobre as temáticas 
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abordadas, diversificando a aula com um momento de muita reflexão.  A seguir segue 

extrato de aula da professora 1: 

 

P: Podemos? Podemos? O título da reportagem: “Humanos passam um dia em jaula” 

(leitura da reportagem) 

P: E aí, conseguiram ouvir atentos? 

A: Sim. Só uma coisa não consegui escutar. Só uma coisa que eu não escutei quem 

criou, quem fez.  

P: Quem escreveu a reportagem? Não conseguiu identificar? Eu li. Valdir Benário 

Benardin. Aí eu pergunto a vocês, antes de qualquer coisa: o que vocês acharam dessa 

reportagem? Vocês gostaram? Não gostaram? Por que gostaram? Por que não 

gostaram? Márcia o que é que achou da reportagem? 

A: Boa.  

P: E sobre o assunto da reportagem, o que está sendo trazido nela? O que é que você 

acha sobre esse assunto? Você concorda? Não concorda? O que você acha? 

A: Eu concordo. 

P: Concorda com o quê? Dê um exemplo. Por que você concorda? Em qual ponto você 

mais concordou? Ah, eu concordo. Concordo com o quê? Ah, eu discordo. discordo do 

quê? 

A: Quem vive na jaula é animais, é ladrão. 

P: Você concorda com o ponto de vista do menino que disse que quem fica em jaula é 

ladrão? Ok, Pedro...  

A: Eu concordo. Não pelo ponto de vista desse menino, não. Eu concordo pelo ponto de 

vista dos biólogos. 

P: O que chamou atenção pelo ponto de vista dos biólogos? 

A: Assim, essa era uma iniciativa para que as pessoas não jogassem pedras, nem 

alimentem os animais.  

P: Pedro. Você não gostou de ter sabido que um dia alguém teve a ideia de ficar dentro 

da jaula de um zoológico para conscientizar as pessoas o que não devem fazer com os 

outros animais? Por que você achou ruim? Assim como você disse. Achei ruim. Ruim 

por quê?  

A: Ruim porque... 

P: Fernanda. 

A: Concordo porque... 

P: Concorda com o quê? 

A: Concordo porque isso que ele fez é pra gente não tratar mal os animais, porque se a 

gente joga alguma coisa no animal, é como se a gente estivesse jogando na gente. Se 

eles estão ali é porque eles já viram alguém jogando pedras nos animais fazendo, estas 

coisas.  

P: Quem foi a última pessoa aqui? Josuel. 

A: Não só é... eu concordo... 

P: Volta a tua fala, Josuel. Tu concorda ou discorda? Concorda com o quê? Discorda 

com o quê? 

A: Eu concordo em colocar eles dentro da jaula. 

P: Então, você já tinha escutado alguma experiência parecida com essa? Quando vocês 

escutaram o título dessa reportagem: “Humanos passam o dia em jaula” o que é que 

vocês pensaram? Que havia acontecido tudo isso? 

A: Eu pensava que era... 

P: Vocês tinham pensado humanos foram presos, mas nunca pensaram, jamais, que 

alguém pudesse ter tido essa ideia. 
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A: Ainda mais no zoológico. 

P: Deixa Iago falar. 

A: Eu não concordo, não.  

P: Eles prenderam ou eles não prenderam? Eles prenderam alguém na jaula ou eles 

fizeram tudo combinado? Não foi assim? E aí o que vocês acham da atitude das pessoas 

em relação aos animais? 

A: As pessoas jogando coisas nos animais que estavam na jaula e aí ficaram indignados. 

P: Alguma vez vocês ficaram indignados com a atitude de alguma pessoa ou de alguma 

criança? 

A: Eu.  

A: Não tem aquela fábrica de biscoitos? 

P: Eu não moro aqui, então eu não conheço. 

A: Aí tem lá um canteiro de cavalo. Aí um dia eu vi o menino lá jogando pedra no 

cavalo. Aí veio a polícia pegou o menino e levou para a FEBEM.  

P: David, alguma vez, David, você viu alguém fazendo algo que você discordou, ficou 

indignado? 

A: Aí estava passando um homem com uma espingarda eu vi um preá. Aí ele pegou e 

matou.  

(...)  

No extrato acima, primeiro momento da aula em que a professora discutiu 

coletivamente sobre a reportagem “Bicho-homem”, percebemos que foram 

contemplados sete princípios: 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. A professora desenvolveu bem as 

discussões sobre o tema, maltrato aos animais, incentivando a participação dos alunos 

de modo que argumentassem sobre o que o texto discutia, embora nem sempre ela 

estimulasse as crianças a justificarem seus pontos de vista. No trecho citado, a 

professora solicitava que os estudantes explicitassem se considerava ou não, mas não 

explicava suficientemente suas respostas. No entanto, em outros momentos da aula, ela 

aguardava suas explicações e estimulava-os a falar. Percebemos na fala dos alunos que 

eles identificaram a inserção de voz de diferentes sujeitos, com argumentos distintos.  

Também questionaram o ponto de vista da reportagem. Através desse extrato, 

verificamos que as crianças estão atentas às leituras realizadas, questionando sobre as 

características do gênero e discutindo com propriedade os temas trabalhados. 

A professora 2 também fez um trabalho significativo, incentivando a 

participação dos alunos com questões de compreensão de textos, favorecendo a 

argumentação. Fez a sistematização dos conhecimentos sobre o gênero através da 

estratégia de revisão textual coletiva, porém não usou o cartaz, fazendo uma 

sistematização oral sem registrar os conhecimentos construídos durante a aula. Abaixo 

segue um extrato da aula: 

P: (...) Olha, nós já lemos, quando lemos esse texto (Bicho-homem) aqui, nós já vimos o 

objetivo do texto. Era o que gente? 

A: Experiência. 
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P: Uma experiência, as pessoas vivem em jaulas? 

A: Não. 

P: Quem é que vive em jaulas? 

A: Os animais. 

P: Os seres humanos trocaram de lugar com os animais por quantas horas?  

A: Sete. 

P: Sete horas. E qual foi o objetivo de quem propôs essa experiência? 

A: Os especialistas. 

P: Os especialistas que propuseram isso. Eles pensaram em quê? Os biólogos que estão 

naquelas jaulas e levaram os filhos dos funcionários pra ficar com ele. Que 

reproduziram uma casa, um quarto. Uma casinha bem pequenininha, um apartamento de 

um quarto. Naquela jaula, qual era o objetivo deles de se apresentarem ao público? 

Como é que os seres humanos se sentem? 

A: Presos. 

P: Mesmo tendo computador, geladeira, microondas. 

A: Sentem presos. 

P: Sentem-se presos porque não poderiam ser livres naquele espaço. É um espaço 

limitado. Se sente sem liberdade pra ir pra canto nenhum. 

(...) 

P: Olha gente, vai ter agora 20 minutos de silêncio. A gente vai terminar esse trabalho 

agora. Então duas equipes tiveram essa mesma reportagem: banhistas matam tubarão na 

praia de Joatinga. Joatinga é o nome de uma praia. Como tem Janga, como tem Boa 

Viagem, Pina, Barra de Jangada. Joatinga, tá certo? Então vejam, a ilustração, como é 

xérox não tá muito legal. Mas tem um tubarão morto e as pessoas. 

A: Segurando ele. 

P: E as pessoas olhando ao redor, as pessoas estão olhando ao redor. Os autores, quem 

são? Quem tá com esse mesmo texto é Allan. Lucas, quem são os autores? 

A: Fernanda Borges. 

P: Ana Lúcia Borges. 

A: Paulo Ricardo Lorena. 

P: Muito bem. Podemos continuar? Lucas de que fala o texto que você leu? Fala de 

quê? 

A: Um tubarão com cerca de 2 metros. 

A: 200 quilos. 

P: Ele era pequenininho? 

A: Não. Era grande. 

P: Olhe, 2 metros. Ele tem mais ou menos 10 pedaços de cerâmica desses. Que a 

cerâmica tem 20 centímetros. 200 quilos deve dar quase 4 pessoas de vocês daqui da 

sala. Gente vamos continuar. Foi morto a pauladas e pontapés, ontem a tarde. 

P: Na praia de Joatinga. O tubarão foi avistado por banhistas às 13:30h. Minutos depois 

aproximou-se da arrebentação no lado direito da praia. Banhistas, surfistas e ambulantes 

cercaram o animal e o atingiram com cabos de barracas de praia e bambus. Em seguida, 

o tubarão foi levado pra areia onde foi morto. O tubarão tentou se defender mordendo 

um homem. Gente, o tubarão invadiu o espaço do homem?  

A: Não. 

P: Ele pensava que era um peixe. Ele se defendeu em que momento? 

A: Se defender. 

A: Era bom que ele mordesse. 

P: Vejam, nesse momento aqui o tubarão não foi avançar no homem pensando que era 

um peixe, não foi isso não. O tubarão foi defender sem morder o homem. Porque os 

banhistas viram o tubarão na praia. E começaram a agredi-lo. Então, nesse momento 
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aqui, gente, vamos perceber. Arrebentação é aquela parte que tem as pedras. Então 

aquele espaço ali já é mar. Dos arrecifes pra lá, onde a água bate naquelas pedras. 

Então, dali pra traz não é próprio para banho. 

A: Ali tem tubarão. 

P: Então quem tava invadindo o espaço do outro? 

A: O surfista. 

P: E o banhista. 

A: Na praia do Pina tem. 

P: Boa Viagem também tem. Vejam só, há placas que orientam.  

A: Cuidado! Ataque de tubarão. 

P: Certo, porque naquela parte ali o mar é aberto, então ele pode vir.  

A: Mas na praia do Pina é em inglês, não entende nada. 

P: Tem em português e inglês. Porque a gente sabe que o turista lê inglês, que é uma 

língua mais universal.  Sobre o texto alguém quer falar? 

A: Ele pegou. 

P: Ele mordeu porque foi se defender. 

A: Isso é muito errado, matar o coitado do tubarão. 

P: Mas vejam. Prestem atenção o argumento de Vanessa é importante. O argumento de 

Vanessa é o seguinte: banhista é pra ir até onde? 

A: Antes da pedra 

P: Até os arrecifes de arenito, né isso? 

A: Eu passo dali tia. 

P: Você passa? Mas você passa sabendo que aquele espaço dali não é permitido. O que 

vocês estão falando que passam, que quando a maré tá muito baixa, que aí a água fica 

baixinha, a gente consegue ir andando até as pedras. Mas quando a maré tá normal?   

Então vejam, o argumento de Vanessa é muito importante. Porque o argumento de 

Vanessa é importante?  

P: Vanessa tá colocando uma coisa que eu acho que é extremamente importante não é 

Vanessa? Ela tá dizendo o seguinte. Não foi o tubarão que tomou o espaço do homem 

não, o tubarão tava após a pedra. Aquelas pedras que se chamam arrecifes. Então, deixa 

eu terminar o raciocínio, quem invadiu foi o homem, o tubarão não avançou no ser 

humano não, o tubarão possivelmente estava atrás de algum cardume porque a gente já 

estudou sobre isso, que há uma cadeia alimentar. O tubarão se alimenta de peixes 

pequenos. Então se passou um cardume é um monte de peixes nadando. Então ele foi 

atrás do alimento, ele não veio buscar o homem nem invadir. Esse momento de pensar 

que o pé é um peixinho e quando ele avança no surfista, que tá naquele espaço, ele tá 

apenas andando por ali. O homem que pensa, que calcula, o homem que cria estratégias, 

ele foi lá trouxe esse animal até a areia, porque ele sabe que esse animal respira dentro 

de água, então ele iria morrer, matou. Matou como? 

A: Paulada. 

P: Com pancadas, com paulada, com facada. Teve até bambu e as hastes das cadeiras. 

Barraca de praia e bambu, quer dizer ele pegou madeira e matou de pauladas. Então, 

vamos continuar. Segundo Vanessa, o ponto de vista de Vanessa é o seguinte: o tubarão 

ele foi morto. 

A: Injustamente. 

P: Injustamente porque ele não estava ali invadindo. E Rafael colocou uma coisa 

interessante também. Ele pra se defender ele mordeu o homem. Alguém tá pensando 

que o tubarão pensou e saiu com a ideia de: eu vou morder aquele homem? 

A: Não. 

P: Foi um momento de defesa, mas claro que o tubarão perdeu a? 

A: Vida. (...) 
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Durante o extrato acima, segundo momento da aula com discussões sobre as 

reportagens sobre maltrato aos animais (tubarão), a professora 2 contemplou nove 

princípios do ensino sociointeracionista: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.  

Destacamos a retomada do texto trabalhado no momento anterior, Bicho-

homem, em que ela retomou o objetivo da reportagem, permitindo assim uma maior 

relação da abordagem trabalhada na aula, maltrato aos animais. Outro ponto a ser 

destacado é a identificação dos autores das reportagens, do tema central, em que os 

alunos precisavam sistematizar as informações das reportagens. A professora, durante 

as discussões, questionou os alunos sobre o ponto de vista deles, favorecendo a 

argumentação. Outro aspecto apresentado nesse momento foi a discussão trazendo os 

conhecimentos de ciências, em que a professora retomou a cadeia alimentar como 

conteúdo, relacionando os ataques de tubarão. A docente 2 fez uma boa discussão sobre 

os textos trabalhados, resgatando as discussões das reportagens, questionando ao alunos 

para identificação de algumas partes composicionais da reportagem, como manchete, 

tema central, autores. A professora também incentivou a participação dos alunos em que 

eles tinham que expressar seus pontos de vista diante das reportagens.  

Em alguns momentos, ela se antecipava e dava respostas às questões sem esperar 

as crianças falarem. No entanto em outros momentos, ela não só aguardava, como 

retomava o que as crianças tinham dito, valorizando suas intervenções, e articulando 

suas reflexões ao texto. 

 As duas professoras desenvolveram as atividades de modo reflexivo, com 

questões problematizadoras de compreensão de textos, estimulando várias estratégias de 

leitura. Durante as aulas, os alunos sempre explicitavam seus conhecimentos, que eram 

valorizados pelas professoras. Podemos perceber também que no ensino sistematizado, 

centrado na progressão, os alunos refletiam em diferentes momentos sobre as 

características do gênero e interagiam com os textos, buscando compreendê-los, 

argumentando sobre as situações apresentadas e ampliando as discussões, não se 

restringindo apenas ao que as reportagens traziam, inclusive relacionando os assuntos 

abordados com conteúdos de outras áreas do conhecimento, como ciências.  
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5.2.4. Módulo 4  

 

Quadro 5: Análise das situações desenvolvidas no módulo 4. 
Planejamento Professora 1 (aula 5) Professora 2 (aula 5) 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

---- Sistematizar os 

conhecimentos 

sobre as 
características da 

reportagem 

(atividade em 
duplas). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10 

Sistematizar os 

conhecimentos 

sobre as 
características 

da reportagem 

(grande grupo)  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10 

Ler uma reportagem 

e discussão em 

grande grupo 

Ok 1, 2, 3,4, 5, 7, 

8 

-- -- 

---- Produzir textos 

em duplas sobre a 

temática da 

reportagem 
anterior “TV fora 

do ar”. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e 10 

---- ----- 

Revisar 
coletivamente um 

texto em grande 

grupo 

- Escolher 
juntamente com os 

alunos um texto que 

eles tenham gostado  
- Escrever o texto no 

quadro 

- Revisar 
coletivamente para 

colocar no mural 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10 

 

No módulo 4, a proposta de planejamento correspondia à leitura e revisão de 

reportagem produzida. A professora 1 inseriu duas atividades bastante enriquecedoras 

para os alunos, que interagiam em pares. Numa das atividades, ela sugeriu que seus 

alunos discutissem em dupla o que tinham aprendido sobre as características do gênero. 

Em outro momento, eles tinham como proposta desenvolver uma produção de texto. 

Com estas propostas, os alunos vivenciaram um momento bastante rico atendendo a 

todos os princípios do ensino sociointeracionista, em que a reflexão é central nas 

atividades. Percebemos que a docente 1 teve uma maior preocupação em selecionar, 

juntamente com as crianças, o texto que seria revisado, permitindo maior participação 

nas escolhas. Abaixo segue um extrato da aula:  
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P: Agora, então oh, vamos agora. Diante dessa reportagem, vocês pensaram sobre o que 

é ficar sem TV? 

A: Foi bom porque ele aprendeu a ter o tempo de estudar, de assistir e de brincar. Fazer 

novas amizades. Agora, ficar o tempo todo na televisão... Tem gente que tira nota ruim 

na escola por causa da televisão.  

P: Vou fazer uma pergunta para vocês: O que vocês acham das crianças que vivem 

assistindo TV? 

A: Ruim. 

P: Televisão, TV na opinião de vocês é uma coisa boa ou ruim? 

A: Boa. 

P: Vamos escutar. 

A: A TV pode ser boa e pode ser ruim. A mãe diz: vai tomar banho... e a criança na 

televisão não toma banho na hora certa. 

A: A televisão é boa. Depende do modo que usa. Tem gente que usa sem parar, não 

estuda, não brinca. 

 

 O extrato selecionado corresponde ao segundo momento da aula, em que foram 

contemplados os princípios: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Durante as discussões sobre a reportagem 

lida, percebemos que a professora 1 estimulou a argumentação nos alunos, um aspecto 

importante no desenvolvimento da autonomia e criticidade das crianças.  

Analisando a condução da aula da professora 2, percebemos que ela não 

desenvolveu todas as atividades planejadas, mas realizou um trabalho bem 

sistematizado sobre as característica do gênero, questionando os alunos sobre alguns 

aspectos como manchete, olho, inserção de voz, relatos, imagem, como podemos ver 

abaixo:   

  
P: O que a gente ta fazendo é tarefa oral, depois a gente vai fazer a correção. Olha, na 

aula passada vocês produziram uma reportagem sobre aqueles textos da adoção. Filhos 

do coração, não foi assim?   

A: Foi.  

P: Agora, entre os trabalhos que vocês fizeram, a gente vai selecionar um e fazer a 

correção. Tem um interessante aqui.  

A: Reportagem. 

P: Das reportagens que escolheu no jornal não. Vejam, temos da aula passada alguns 

textos: Um poço de amor, Adoção o que você acha da adoção. Meninos de orfanato, 

Adoção: ato de amor e Os pais que adotam filhos. Eu vou pedir licença pra pegar uma 

dessas, e a gente vai fazer a revisão coletivamente. Todo mundo junto. Observando as 

características da reportagem. A gente vai ver agora. Pra ser uma reportagem, qual a 

primeira coisa que você lembra? 

A: Manchete. 

P: Então tem manchete. O que é manchete? 

A: É uma frase.  

P: O que é manchete gente? 

A: É o título. 

P: E a letra como é? 

A: Grande. 
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P: Maior. 

A: Colorida. 

P: Muito bem. Então a manchete é um título que tem até 10 palavras. A letra ela é 

como? Maior do que a do olho não é? E a cor? 

A: Verde. 

P: Observem, quando eu digo escuro é porque a xérox é preta e branca. É em negrito no 

computador, a cor é diferente. As cores, a manchete ela tem que ser o que? 

A: O título. 

P: E ela deve chamar atenção da gente, né? Como é que chama atenção? Bota uma coisa 

que chama atenção, desperte curiosidade.  

A: Uma frase que tem impacto. 

A: Uma cortina colorida que não sai do lugar 

P: Muito bem. Pronto. Então nós já vimos isso. Depois eu escrevo. Além da manchete o 

que mais tem que ter um texto gente pra ser reportagem? 

A: Tem que tá escrito em colunas professora. 

P: Muito bem. Tem manchete.  

A: Coluna. 

P: Tá escrito em colunas. Que mais? 

A: O olho. 

P: O olho! 

A: A dica, tia. 

P: O olho é a dica, o resumo. Que mais? A reportagem a gente fala sobre alguma coisa 

que a gente não conheça? Eu posso fazer uma reportagem agora sem consultar ninguém 

sobre a vida em Marte? 

A: Não. 

P: O que é que eu poderia fazer então? 

A: Ir pra Marte. 

P: Se eu não puder ir pra Marte eu faço o quê? 

A: Um livro. 

P: Ou. 

A: Internet. 

P: Ou então o quê?  

A: É. 

P: Perguntar a um cientista. 

A: Fazer uma reportagem.  

P: E pra fazer essa reportagem com o cientista tinha que fazer uma? 

A: Entrevista. 

P: Muito bem Carolina, e a entrevista ia colocar a opinião do cientista. Como é que eu 

coloco numa reportagem? 

P: Muito bem, eu ia inserir voz. A voz do cientista no meu texto.  

A: Travessão. 

P: Se eu tivesse falando colocaria travessão. 

A: Se eu colocasse o que ele disse eu ia colocar: segundo o cientista fulano de tal a vida 

é assim e assim em Marte.  

P: Então, eu vou chamar isso de: inserção de voz. 

P: De que forma tem inserção de voz? Relato, entrevista. O que mais?  

A: É entrevista. 

P: Inserção de voz, relatos, que mais? O que tem mais? 

A: Opiniões. 

P: A ilustração serve pra quê? 

A: O que é ilustração? 
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P: O desenho.  

 

 No extrato acima, último momento da aula, percebemos que a docente 2 

desenvolveu uma sistematização das características do gênero, contemplando os 

princípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Destacamos alguns aspectos discutidos como a 

manchete, o olho, o assunto (pesquisa), a inserção de voz. Observamos na fala de uma 

das crianças que ela já aprendeu as formas de inserir a fala das pessoas entrevistadas: 

“segundo o cientista fulano de tal a vida é assim e assim em Marte”.  Destacamos que a 

retomada das discussões realizada pela professora foi fundamental para o momento de 

revisão, possibilitando um olhar mais crítico dos alunos em relação ao texto produzido, 

como podemos constatar abaixo: 

P: Vamos escolher uma dessas pra gente ler e corrigir.  Eu vou colocar essa aqui... Um 

poço de amor. Aqui do lado do quadro. A gente vai escrever e fazer a correção. Vou 

colocar aqui só pra gente... Agora vou fazer a escrita desse mesmo texto que está aqui. 

Vejam que a letra da manchete é maior.  Um poço de amor com letra maiúscula. Deixa 

eu fazer mais forte como eles fizeram. Adoção traz muita felicidade para aquelas 

pessoas que são estéreis para as crianças.  

P: Para as crianças que moram no orfanato e que não... do jeito que tá aqui tô 

escrevendo. E que não tem casa nem comida. Muitas crianças mendigando na rua. (a 

professora escreve no quadro pausadamente) Crianças sem teto. Muitas vezes quando o 

orfanato vem pegar as crianças que mora na rua, algumas morrem porque elas pensam 

que morar no orfanato é mesmo que viver numa prisão. Quem fez foi? Vanessa. 

A: E Mariane. 

A: É pra escrever? 

P: Eu pedi pra alguém escrever? Esse texto aqui a gente não corrigiu. Tá do jeito que as 

meninas colocaram no papel delas na reportagem. Atenção. Tem algumas palavras. A 

gente precisava ver como se escreve. Adoção traz muita felicidade para aquelas pessoas 

que é estéril. E para as crianças que mora. Atenção a concordância: as crianças mora? 

A: Moram. 

P: Então no plural. As crianças que mora no orfanato. Vamos ver se ficou legal. 

Primeiro a correção das palavras. Adoção traz muita felicidade para aquelas pessoas que 

é estéril e para as crianças que moram no orfanato e não tem comida. Não tá muito 

grande, não? Adoção traz muita felicidade para aquelas pessoas que são estéreis e para 

as crianças que moram no orfanato, que não tem casa, nem comida, num é? Vamos usar 

um conectivo. Depois do ponto é letra minúscula? 

A: Não, maiúscula. 

P: Não podia ser um parágrafo aqui não? 

A: Sim. 

P: Vamos começar a fazer a reportagem pra gente ver. Esse texto vai ser uma 

reportagem porque tá escrito em? 

A: Coluna. 

P: Agora como vou fazer colunas aqui? Ok, então vou fazer o seguinte: aqui seria outro 

parágrafo. Parágrafo 2: Muitas crianças ficam mendigando na rua. Crianças sem teto. 

Podia ser aqui o terceiro parágrafo. Muitas vezes, algumas correm, porque elas pensam. 

Aqui ta pensão. Que morar em orfanato é morar na prisão. Onde eu faço colunas aqui? 

Ah, já sei, vou fazer aqui embaixo. Será que dá pra fazer aqui pra todo mundo ver? 
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A: Dá tia. 

P: Um poço de amor. Tá bom? Essa manchete. 

A: Tá. 

A: Tão pensando que um poço de água. 

P: Gente, elas colocaram um poço porque é algo muito fundo. Um poço de amor. Agora 

gente, o que poderia ser nosso olho? Qual a dica que a gente poderia dar? Qual o 

resumo que a gente poderia dar?  

A: Adote, não maltrate.  

P: Mas aí tá convidando a adotar? Ou tá dizendo que a criança que tem medo de 

orfanato. Porque aqui não tá falando de orfanato ainda. Então como a gente pode 

resumir essa reportagem Lucas? As crianças tem medo de adoção porque não sabem o 

que é. As crianças o que gente? Elas te... 

A: Temem. 

(...) 

Durante o momento da revisão, foram contempladas nas discussões aspectos 

gramaticais e composicionais do gênero como concordância, adequação da letra 

maiúscula, manchete, o olho da reportagem, a estrutura do texto em colunas, a 

substituição de palavras por outras que provocassem um melhor sentido no texto. 

Assim, os alunos se envolveram bastante na revisão, contribuindo para a melhoria da 

produção textual. 

Salientamos que as duas docentes fizeram um bom trabalho de sistematização 

sobre as características do gênero antes e durante a revisão. Percebemos que as docentes 

diferem em alguns momentos quando questionam as crianças durante as discussões. A 

docente 1 escuta e questiona mais em relação à docente 2, que tinha uma postura mais 

diretiva sem aguardar que os alunos refletissem e respondessem. Mesmo ressaltando 

esses aspectos que diferenciam uma docente da outra, consideramos que as duas 

conseguiram atender aos princípios do ensino sociointeracionista na maior parte da 

atividade.   

 

5.2.5. Módulo 5 

 

Quadro 6: Análise das situações desenvolvidas no módulo 5. 
Planejamento Professora 1 (aula 6) Professora 2 (aula 6) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Ler manchete em grande 

grupo. 
- Ler a manchete e discutir 

(A manchete é interessante? 

Chama a atenção de quem 
lê?). 

- Fazer antecipações com 

base na manchete. 

Ler o “olho” em grande 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10 
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grupo. 
- Ler o olho da reportagem e 

discutir 

- Fazer antecipações com 
base no olho. 

Ler reportagem em grande 

grupo. 

- Ler a reportagem e 
discutir. 

- Reler a manchete e o olho, 

para verificar se eles 
realmente deram pistas para 

o que estava na reportagem. 

Ok 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10 

Ok  1, 2, 3, 4, 7, 8, 

10 

Analisar manchetes em 

pequenos grupos. 
- Manusear jornais para 

selecionarem títulos que 

chamem a atenção. 
- Fazer antecipações com 

base nas manchetes 

Analisar manchetes em 

grande grupo. 
- Ler a manchete para o 

grande grupo, dizendo por 

que escolheram aquela 
manchete. 

- Escolher uma manchete 

para a professora ler a 
reportagem.  

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10. 

- -  

- Ler e discutir reportagem  Ok  1 Ok 1 

Produzir manchetes em 
pequenos grupos (ou duplas) 

- Ler uma reportagem (sem 

título) 

- Escolher uma manchete 
para a reportagem (dentre 5 

opções apresentadas pela 

professora) 
- Produzir o olho da 

reportagem 

-Discutir as reportagens e 
manchetes em grande grupo 

- Expor, para a turma, o 

conteúdo da reportagem e 

ler a manchete escolhida; 
justificar a escolha e ler o 

“olho” produzido 

- Discutir, sob coordenação 
da professora, com leitura 

da manchete e do olho 

originais. 

Ok  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10 

Ok 1, 2, 3, 4, 7, 8 

Retomar as características 
do gênero em grande grupo 

- Ler o cartaz com as 

- - - - 
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características do gênero e 
acrescentar o que 

considerarem importante.  

 

Neste módulo, as atividades estavam mais voltadas para reflexões sobre a 

temática abordada, a manchete e o olho da reportagem. Analisando as conduções das 

professoras, percebemos na atuação da professora 1 que ela se destaca mais, em relação 

à professora 2, na maioria das etapas vivenciadas, por desenvolver durante a aula 

momentos de reflexão sobre as temáticas, possibilitando uma participação maior dos 

alunos de modo mais reflexivo. Abaixo segue um extrato de aula da professora 1: 

P: Pois muito bem, eu agora vou ler uma manchete pra vocês: “Pena maior para quem 

estudou mais”. Essa é a manchete, a partir dessa manchete, vocês se sentiriam atraídos 

pra ler? “Pena maior para quem estudou mais”. Agora eu pergunto: a partir dessa 

manchete, sobre o que vocês pensam que é o assunto dessa reportagem? 

A: Estudo. 

P: Estudo? 

A: Quem estudava mais se dava melhor... 

P: Quem pensa outra coisa? Essa reportagem, ela tá falando de quê? A manchete é 

“Pena maior para quem estudou mais”. 

A: Pena mais, pra quem estudou mais. 

P: O que é pena? Essa pena, que tá sendo escrita aqui, ela tá com esse sentido de pena 

de galinha? Que pena é essa? Fala Stefani. 

A: Quem estudou mais, tá com pena de quem não estudou. 

A: É uma recompensa pra quem estudou. 

P: Será que pena é recompensa? Alguém trouxe o dicionário aqui hoje? Por favor, 

vamos recorrer ao dicionário. Pena, licença, licença, quarta. Olha o contexto! Licença, 

Mateus! “Pena maior para quem estudou mais”. Vamos ver o sentido dessa palavra 

pena. 

A: Achei. 

P: Vamos ouvir. 

A: Castigo, punição, penalidade. Sofrimento, aflição. Compaixão, dó. Magoar, tristeza. 

Brasil: Punição imposta pelo estado ao delinqüente ou contraventor. 

P: Então, a gente pode entender essa pena como punição? 

A: Sim. 

P: Vocês ouviram? Bora ficar atento. 

A: Castigo, punição, penalidade. Sofrimento, aflição. Compaixão, dó. Magoar, tristeza. 

Brasil: Punição imposta pelo estado ao delinqüente ou contraventor. 

P: Ok, então, pena maior. Entendendo essa pena aqui, nesse contexto, como punição. 

“Pena maior para quem estudou mais”. Essa manchete, sobre que assunto vai vir na 

reportagem? Josuel. 

P: Pena, punição, maior para quem estudou mais, vamos pensar. 

A: Porque, quem estudou mais foi preso.  

A: Quem estudou mais ficou com pena de quem não estudou. 

P: Quem estudou mais ficou com sentimento de pena? Não, David. A gente acabou de 

ver que pena aqui está com significado... sinônimo de punição. O que é punição? 

Receber um castigo. Eu vou ler o olho pra ver se ajuda vocês. O olho da reportagem diz 

assim: “Projeto polêmico foi aprovado pela comissão de constituição e justiça e segue 
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para o plenário da câmara dos deputados”. Agora que a gente já conhece a manchete e o 

olho, sobre que assunto essa reportagem tá tratando? Eu vou pedir a cada equipe que 

fale. Essa equipe aqui, a partir da manchete, a partir do olho, vocês pensam que essa 

reportagem é sobre que assunto? 

A: Um castigo para quem estudou mais? Como é, professora? Olho? 

P: “Projeto polêmico foi aprovado pela comissão de constituição e justiça e segue para o 

plenário da câmara dos deputados”. Sobre que assunto será essa reportagem? Sobre um 

projeto que foi feito sobre que assunto? 

A: A justiça. 

P: Tudo bem, sua opinião. Essa equipe: vocês pensam que essa reportagem vai ser sobre 

o quê? Onde a manchete é: “Pena maior para quem estudou mais” e o olho “Projeto 

polêmico foi aprovado pela comissão de constituição e justiça e segue para o plenário 

da câmara dos deputados”. 

A: Que o projeto... 

P: Alguém da equipe ajuda ele? Fala Pedro. 

A: Que o projeto foi pré-aprovado pela câmara dos deputados para quem estudou mais... 

P: Eu vou ler a reportagem. Alguém mais quer falar? Eu vou ler a reportagem inteira, 

essa reportagem está no Diário de Pernambuco, no Caderno Brasil, do dia 27 de Março 

de 2006. 

P: Então, vocês perceberam? Vou perguntar, o que vocês acharam? Acharam que a 

manchete tinha a ver com a reportagem? 

A: Sim. 

P: Por que será que vocês tiveram dificuldade em deduzir corretamente o assunto da 

reportagem? 

A: A manchete é muito difícil pra você pensar no texto. 

P: A partir da manchete, se a manchete não tiver clareza para o leitor, vai atrair o leitor? 

A: Não, essa aí não tinha muita clareza não. 

P: “Pena maior para quem estudou mais”. Pois muito bem, agora eu vou entregar uns 

jornais a vocês, e vocês vão ler algumas manchetes que chamem a atenção de vocês, 

leiam, folheiem o jornal, procurando manchetes que chamem a atenção. 

 

 No segundo momento da aula, foram contemplados na condução da professora 1 

sete princípios: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. No entanto, no extrato acima, percebemos que a 

professora poderia ter realizado um trabalho mais voltado à abordagem do tema. 

Observamos que os alunos tiveram dificuldade em compreender o assunto e a estratégia 

utilizada pela professora foi através do dicionário, contextualizando mais o sentido da 

palavra „pena‟ na reportagem. Mesmo assim, percebemos que os alunos ainda 

continuavam sem entender o texto. Durante as discussões, foram priorizadas pela 

professora perguntas relacionadas às características do gênero, como o caráter atrativo 

da manchete, a relação manchete e assunto trabalhado. Tais reflexões são importantes, 

mas neste momento, não favoreceram uma melhor compreensão do texto. Ressaltamos, 

portanto, que consideramos que a professora atendeu aos princípios citados, mas, em 

alguns trechos da aula, havia menor recorrência de tais princípios. A categorização foi 

feita pela integralidade da aula e não por momentos pontuais. Tal opção foi feita por 
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concebermos que a sala de aula é um espaço complexo, em que o professor precisava 

coordenar várias ações e atender a diferentes objetivos do ensino. Desse modo, não tem 

como cumprir tudo o que “deseja” ou “almeja”. 

De acordo com a condução da aula da professora 2, percebemos que a professora 

desenvolveu 4 dos 6 momentos planejados. Observamos que os momentos de leitura e 

discussão não foram bem aproveitados. Houve exploração das temáticas abordadas no 

texto, mas era um ensino mais diretivo. Nos momentos em que havia discussão sobre as 

reportagens lidas, ao questionar os alunos, a docente 2 não aguardava muito os 

momentos de fala das crianças, respondendo as próprias questões.  

Podemos observar um pouco a condução da docente 2 través do extrato abaixo: 

P: (Leitura da reportagem: “Pena maior para quem estudou mais”). O texto é longo, mas 

é muito interessante. Quem conseguiu entender? Você entendeu? A palavra 

discernimento quer dizer você decidir, separar uma coisa da outra. Então ter 

discernimento é entender.  

P: Retomando a reportagem. O que é que essa manchete diz?  

A: Pena maior... 

P: O que é cumprir pena? É passar um tempo recluso. Numa cadeia na penitenciária, no 

presídio. Porque a pessoa fica presa? Quem fica preso, fica preso por quê? Cometeu 

alguma. Eles chamam atos ilícitos. Matar, roubar, traficar. 

A: Destruir. 

P: Ameaçar. Estupro. Tem várias coisas que são atos ilícitos. Quem conhece alguém 

que tá preso? Tá preso por quê?  Mas tá preso por quê? Fez coisas diferentes, erradas. 

Essas pessoas estudaram? Fizeram curso superior?  

A: Não. 

P: Fernanda, alguém que vocês conheçam que tá preso, ele tinha curso superior? 

A: Não. 

P: Atualmente quem tem curso superior vai pra uma cela especial. Não vai, por 

exemplo, pro Aníbal Bruno, ficar numa cela que tem 20 pessoas. Alguém aqui já foi no 

presídio visitar alguém? 

A: Não. 

A: Não, professora. 

P: Quando é filho, pode. Tu já fosse? Quantas pessoas tinham na cela? 

A: Quando eu entrei tinha umas 50, assim.  

P: Essa daí chama cadeia comum. Eu quero falar do tipo de cela. Tem essa cela que têm 

bem muita gente. Atualmente as pessoas comuns quando vão presa por qualquer coisa 

elas ficam, qualquer coisa que fez de errado, ficam nesse lugar. Agora hoje em dia um 

advogado, um médico, quando fez algum ato ilícito, ele vai ficar na mesma cela? 

A: Não. 

P: Numa cela especial. 

A: Vai para outra. (...) 

A: Professora, a pena no Brasil é até 30 anos. 

P: Por cada crime é até 30, aí vai juntando. Aquele cidadão pegou 72 anos porque ele 

matou e feriu três. Vamos voltar pra manchete.  

P: Cada coisa que a pessoa vai fazendo, vai somando as penas. Posso continuar? Cássio 

disse que vai acumulando no nome da pessoa, aí quando a polícia puxa... Voltando pro 

texto. A manchete e o texto tem relação? Quem estudou, quem pensou, quem refletiu, 
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quem teve mais conhecimento teórico deve ficar mais tempo preso? Se duas pessoas 

matarem, uma pega 30 anos porque não estudou, a outra porque estudou pegar 50, é 

justo? Se ele estudou mais... Não era para aumentar a pena? Você acha isso, né, Bia? 

Você acha, Alisson, que porque a pessoa estudou deve aumentar a pena porque você 

tem conhecimento. A ideia do autor que a reportagem fez a entrevista, esse deputado é o 

que fez a proposta em Brasília. Ele é do Rio de Janeiro, mas os deputados se reúnem em 

Brasília. É o local onde tem a câmara dos deputados. Então gente, vamos lá, aqui, 

fechar a ideia. Qual a ideia do deputado que lançou a proposta? Qual é a ideia de quem 

tá lançando a proposta de aumentar a pena para quem estudou? Qual é a ideia dele? Se 

ele estudou, ele tem conhecimento, aumentar a pena. Essa reportagem ouviu só o autor 

da proposta? 

A: Não. 

P: Ouviu outras pessoas. Ouviu quem mais? Ouviu uma juíza. E a juíza disse o quê? 

Um advogado, ele acha que é equivocado, por exemplo, o fato de ele ter estudado muito 

significa que ele vai ser uma boa pessoa? O que é que vai dizer se as pessoas vão ser do 

bem ou não? Quer dizer que quem não estudou é do mal? 

A: Não. 

P: Exatamente. Tem gente boa em todos os lugares, em todas as situações. Continuando, 

uma reportagem, ela não pode trazer a ideia só de quem tá apresentando a proposta. Ele 

trouxe a proposta do deputado, ouviu o deputado. E aqui a gente escutou a voz do 

deputado, em que momento? O deputado diz para defender a ideia dele. O outro 

argumento é da vice presidente da associação dos juízes, Dora Martins. Ela disse o que? 

Ela foi contra ou a favor? 

A: Contra. 

P: Ela foi contra porque ela disse que o deputado não sabe que o juiz quando quer julgar 

alguém ele analisa. Todos esses aspectos, sociais, emocionais. Por exemplo quando eu 

falei uma briga no trânsito dá morte é porque em uma briga as pessoas estão envolvidas 

com outras coisas. Não foi uma coisa pré-meditada (...). Agora já que a gente tá 

trabalhando com reportagem, essa faz parte dessa daqui: então pena maior para quem 

estudou mais. Vocês concordam? 

A: Não. 

P: Vocês concordam que quem estudou mais deve ficar mais tempo preso? 

A: Não. 

P: E é? Quem estudou mais? 

A: Eu acho... 

P: Se o motorista do ônibus foi morto pelo médico, engenheiro ou pedreiro, ou 

cozinheiro... 

A: Ou policial. 

P: A formação dele vai modificar o tipo do crime dele? 

A: Não. 

A: Vai modificar o que deu tiro nele. 

P: E ele vai ficar mais tempo preso porque estudou? 

A: Não.  

 

O extrato de aula acima foi realizado no mesmo momento selecionado na turma 

1, a segunda etapa. A professora 2 contemplou durante esse momento 7 princípios: 1, 2, 

3, 4, 7, 8 e 10. Salientamos que a professora 2 poderia ter explorado mais a temática do 

texto, centrando as discussões sobre o assunto abordado na reportagem. Em alguns 

momentos, percebemos que a professora inseriu questões de localização dos pontos de 
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vista das pessoas inseridas no texto, o que é importante, permitindo que os alunos 

identifiquem os diferentes posicionamentos. No entanto, embora incentive a 

participação dos alunos, promove poucas discussões sobre o texto. Os alunos da turma 2 

confirmam apenas as conclusões e explicações da professora, sem muito espaço para 

apresentar seus pontos de vista, o que impossibilita maior participação deles. Porém, em 

outros momentos da aula, ela dá maior atenção ao que as próprias crianças dizem. 

Assim, consideramos que as duas docentes diferem no desenvolvimento das 

aulas neste módulo, mas as duas contemplavam a maior parte de princípios. A 

professora 1 contemplou todos, mas a professora 2 não favoreceu a argumentação e nem 

ajudou os estudantes a sistematizar os conhecimentos adquiridos. Neste módulo, ela foi 

mais diretiva que nos módulos anteriores. 

 

 

5.2.6. Módulo 6  

 

Quadro 7: Análise das situações desenvolvidas no módulo 6. 
Planejamento Professora 1 (aula 7) Professora 2 (aula 7) 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Ler reportagem em 

grande grupo 
- Ler a reportagem 

“Meninos X meninas” 

- Discutir sobre a 

reportagem, enfocando o 
tema, a inserção de 

depoimentos e exemplos 

dados sobre o tema; 
 - Explorar a as 

habilidades 

argumentativas sobre os 

pontos de vista 
apresentados na 

reportagem. 

Ok  1, 2, 4, 5, 7, 8, 

10 

Ok 1, 4, 8, 10 

- Ler a reportagem 
“Preconceito: risque essa 

palavra do seu 

dicionário” 

- discutir a temática e a 
inserção de voz.  

- Ler reportagem em 

grande grupo, com 
discussão dos 

argumentos favor ou 

contra: Pró e contras 
(Rebeldes)  

- Identificar os 

argumentos. 

Ok  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
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Retomar as 
características do gênero 

em grande grupo 

- Ler o cartaz com as 
características do gênero 

e acrescentar o que 

considerarem 

importante. 

Ok 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
10 

- - 

 

O módulo 6 tinha como objetivo refletir sobre as estratégias de inserção de vozes 

e exemplos inseridos nas reportagens. Analisando a condução das duas docentes neste 

módulo podemos perceber que a professora 1 se destaca por desenvolver durante a aula 

um ensino em que são contemplados mais princípios sociointeracionistas em todas as 

etapas da aula.  

A professora 1 fez um bom trabalho tanto de sistematização das características 

do gênero, quanto de discussões sobre o conteúdo do texto, desenvolvendo as 

habilidades argumentativas durante a aula. Abaixo segue um extrato de aula da 

professora 1: 

P: Agora essa reportagem também foi impressa no suplemento infantil do jornal Folha 

de São Paulo, sábado 18.11. 2006, escrita por Patrícia Trucs da Veiga, Marceloa 

Romeu.  A manchete: Preconceito, risque essa palavra do seu dicionário, não seja 

vítima nem vilã, pois essa história nunca tem um final feliz... (leitura da reportagem)  

P: Que tema fala essa reportagem? 

A: O racismo. 

P: O racismo?    

A: O racismo com os negros. 

P: Quem foram as pessoas entrevistadas? Quem lembra o que cada um falou? 

A: Jéssica falou que o menino não queria sentar perto dela porque era negra e iria tingir 

ele.  

P: O que Jéssica disse? 

A: Que o menino tinha que sentar perto dela. Aí ela sentava perto dele e ele cuspia e 

dava beliscão nela. 

P: O menino não queria que ela sentasse perto dele pra quê? 

A: Não tingir ele. 

A: Outra, o menino chamava ela de bruxa por causa do cabelo dela. 

P: Era um menino que dizia isso ou eram os meninos? 

A: Os meninos apelidavam ela de bruxa.   

P: E o que Marco disse? 

A: Tiravam onda, e chamavam de Macaco Aurélio. 

A: Samuel disse que o colega dele disse pra ele sair da brincadeira porque ele era negro 

e ele ficou calado, se fosse eu tomava umas providências. 

P: Que providências? 

A: Dá-lhe um pau. 

A: Eu chamava a ROCAM, meu véi. 

P: Ok, vocês lembram de mais alguém? 

A: Não, lembro não. 

P: Ok, então as perguntas aqui sobre o que o texto trata? 
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A: O preconceito. 

P: E quem são as pessoas? No depoimento que foi dito? Ok, essa fala que é trazida 

dentro da reportagem é chamada de inserção de fala, são falas de outras pessoas dentro 

da reportagem, o assunto é preconceito e aqui a gente tá vendo a inserção, foi trazido 

falas de depoimentos de pessoas sobre esse assunto, aí eu pergunto a vocês agora, isso 

aqui, a inserção das vozes, é a reportagem?  

A: Não. 

P: Isso é o que? 

A: Um relato. 

P: Apenas isso a gente pode considerar uma reportagem? 

A: Não, isso é metade entrevista, metade relato. 

P: Agora, a inserção dessas vozes ela é importante dentro da reportagem? 

A: É. 

P: Por quê? 

A: Porque fala a pessoa que pode dizer, por exemplo, o que aconteceu com a senhora. 

P: E o que a fala de alguém dentro da reportagem vai contribuir para reportagem? Qual 

é a contribuição dessa inserção de voz na reportagem? 

A: Vai dizer o que aconteceu e que a senhora mesma vai contar.  

P: Vocês concordam com ela? 

A: Eu entendo que nessas falas aí que no texto tá dizendo como fosse, assim, ele tá 

procurando as pessoas que foram atingidas pelo preconceito e o racismo. Aí, pra dar na 

reportagem e pra completar a entrevista. 

P: Olha a fala dele, está dizendo que os depoimentos completam a reportagem, vocês 

concordam com isso? 

A: Concordo.  

P: Então quer dizer que essa inserção de vozes dentro da reportagem, a gente pode dizer 

que ela tem esses dois papéis, uma de dar legitimidade ao assunto e outra de dar uma 

contribuição para ilustrar a reportagem, aquele tema que tá sendo abordado? Sim ou 

não? 

A: Procurando as pessoas que foram atingidas e pela entrevista que completa o assunto. 

P: Deixa eu fazer um questionamento com vocês. A imagem é importante na 

reportagem? 

A: É. 

P: Por que a imagem é importante? 

A: Porque a reportagem fica muito fraquinha assim, aí uma reportagem sem nada a 

gente fica, oxe!  

A: Tem pessoas que fazem a reportagem e vê que todo assunto, assim, e não vê uma 

imagem. Aí vai dizer: eu não sei se tem a imagem certa ou não, aí fica em dúvida. 

P: A inserção de vozes dá contribuição de dar imagem ao texto? 

A: Dá. 

P: Não é verdade? Olha como a gente tá lendo.  

A: A imagem tem que ter na reportagem porque assim no dia a dia na reportagem tem 

acidentes e mora muito longe, aí a gente quer ver a imagem que não conhece, aí bate a 

foto. Aí pelo menos a pessoa já sabe, né?  

P: Agora a gente tem que fazer essa separação entre a reportagem e a notícia. 

Geralmente a foto está lá para ilustrar a notícia que vem na reportagem também, pra 

gente não perder essa linha, depois do que a gente conversou, depois dessa discussão 

que a gente estudou, vamos ler o que é que está escrito aí sobre as características da 

reportagem e ver se tem mais um item que a gente possa acrescentar, pra que essa nossa 

reportagem fique completa, temos que lembrar. Antes de tudo, tem que ter um assunto. 

A: Assunto é uma pesquisa. 
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P: Não, pesquisa é pesquisa e assunto é assunto (ou tema), na manchete, o que está 

faltando ser dito? 

A: Que a letra da manchete deve ser maior do que a da reportagem. 

A: Tia, eu vejo isso no meu computador. 

P: Ah, um detalhe, você consegue fazer isso no seu computador, mas não consegue 

fazer aqui, não é? 

P: Além do assunto, do tamanho da letra da manchete que deve ser maior, o que mais 

está faltando para que a reportagem fique completa? 

A: Inserção de voz. 

P: É só uma? 

A: Não, é inserção de vozes. 

  

No extrato acima, segundo momento da aula, a professora desenvolveu o 

planejamento de forma bastante enriquecedora, em que todos os dez princípios foram 

contemplados. As questões propostas pela professora aos alunos nos mostram que as 

crianças desenvolveram a escuta atenta durante a leitura. Eles respondem perguntas de 

identificação do tema trabalhado, das vozes inseridas na reportagem. As crianças se 

envolveram nas discussões analisando as características do gênero, a importância e 

função de cada parte, como a imagem, os relatos, os depoimentos.  

A professora 2, embora tenha feito um bom trabalho de identificação das 

características da reportagem, não priorizou, nas discussões, momentos em que os 

alunos tinham que argumentar sobre as temáticas trabalhadas. Nos momentos em que as 

discussões sobre as temáticas aconteciam, percebemos, na condução da docente 2, que 

não havia uma retomada sobre a discussão central da reportagem, os alunos 

comentavam sobre assuntos relacionados, fugindo um pouco do tema central.  

P: Muito bem. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Preconceito racial? Claro que já 

ouvimos, né? Eu queria ouvir um de cada vez. Bianca pediu pra falar. Eu quero ouvir 

Bianca. É uma forma sutil de ser racista, né? E tu Bia? Então, presta atenção. Eu vou 

falar aqui uma coisa: será que o preconceito é só na reportagem que tem? 

A: Não. 

P: É só no jornal? 

A: Não, é na rua. 

P: Na escola, nas ruas, nas piadinhas. 

A: Moreno. 

P: Não existe moreno não, existe negro. Olha, vejam só: agora vamos lá, dá uma 

paradinha. A gente não pode misturar as coisas, Marcelo. O direito de falar de Allan 

agora. 

A: Os negros só prestam pra jogar bola professora. 

P: Ah é? 

A: É. 

P: Vamos lá, formação do Brasil. Eu acho que Allan tá precisando estudar um 

pouquinho mais. Lembrem de quando a gente tá estudando a formação da nacionalidade 

brasileira. Quem vivia no Brasil? 

A: Portugueses. 
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P: Gente. Vamos retomar. Hoje tá difícil, viu? Bora continuando. O texto fala de que 

gente? Preconceito racial, racismo. Racismo é um crime. E quando é um crime o que 

acontece? Quando uma pessoa comete um crime... 

A: É preso. 

P: O que é que acontece quando uma pessoa comete um crime? 

A: É preso. 

P: Entre outras coisas responde processo, né?  

A: O pai é preso, a mãe é presa.  

P: Sim. Muito bem. A gente tá trabalhando que mesmo quando de menor, quando 

comete um crime se ele não puder... 

A: O pai dele ou a mãe dele vai. 

P: Se ele for menor de 14 anos e não puder ser condenado pra ficar em semi liberdade.  

A: Quem vai é o pai ou a mãe.  

P: Agora o que eu queria trabalhar com vocês, até 12 anos não é responsável pelo crime. 

Vamos lá, esse assunto é tão importante. Quem aqui percebeu a fala desses alunos, a 

voz desses alunos no texto? Quem percebeu? Em que momento o menino disse, por 

exemplo... o que vocês acharam dessa parte que a criança estava no elevador social? 

Vocês sabem o que é elevador social?  

A: É o que todo mundo usa. 

P: Não. Ao contrário. O de serviço é onde a gente carrega pacotes.  Presta atenção, o 

fato de o elevador ser social não diz que as pessoas tem cores pra entrar. A gente não é 

definido por cor.    

A: Agora entra de qualquer cor. 

P: Não existe isso de cor minha gente, qualquer cor é cor.  

P: Eu até li um texto bem interessante que dizia que a gente é arco íris. Porque qual é a 

cor que a gente tem?  

A: Preto. 

A: Vermelho. 

P: Eu fico branca quando to triste, eu fico azul quando to braba, eu fico vermelha 

quando to apaixonada. Eu fico amarela quando fico zangada. Eu fico lilás. 

A: Eu fico só branco mesmo.  

A: Quando a pessoa morre, fica muito branca.  

P: Você é branco, é? Fica pálida, né? É porque o que é que acontece quando a pessoa 

morre deixa de circular sangue, né? 

A: É. 

A: Fica roxa.  

P: Agora a gente vai formar grupo de três pessoas. Eu vou sugerir o seguinte (...). 

 

Nesse extrato, retirado da segunda parte da aula, percebemos que a professora 

contemplou os dez princípios do ensino sociointeracionista. Entretanto, após a leitura da 

reportagem e início das discussões sobre preconceito, percebemos que a professora 

poderia ter sido mais centrada no texto, propondo perguntas mais pertinentes em relação 

à temática, que quando acontecia era facilmente fragmentada por outros assuntos.   

Percebemos que ela fazia perguntas tentando voltar às discussões sobre o que a 

reportagem trazia, entretanto apenas outros aspectos eram discutidos sem muita 

retomada da questão relativa ao tema central. Assim, consideramos que é necessário 
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relacionar os temas, mas nesse momento o texto não foi priorizado nas discussões, os 

alunos poderiam ter discutido e mencionado vários elementos trazidos, como a inserção 

de voz das pessoas que sofreram preconceito, porém esse não foi o objetivo maior. 

Outro aspecto observado é que a professora, ao fazer as perguntas, ela mesma trazia 

algumas respostas, o que dificulta, por exemplo, resgatar os conhecimentos prévios dos 

alunos, a localização de informações no texto, a elaboração de inferências. Um 

momento que a professora poderia ter realizado um trabalho interdisciplinar foi quando 

iniciou a discussão sobre a formação do povo brasileiro, mas esse momento não foi 

desenvolvido. 

Observamos que as duas docentes proporcionaram um ensino reflexivo, 

favorecendo a problematização. Entretanto, percebemos formas distintas entre elas, em 

alguns momentos.  A professora 1, ao questionar os alunos, aguardava as respostas 

deles e não colocava seu ponto de vista sobre as discussões, já a professora 2, mesmo 

centrando o ensino através da problematização ao propor discussões, antecipava 

algumas respostas, sem esperar a fala dos alunos. 

Observamos nas duas docentes um bom investimento nas discussões sobre as 

características do gênero, correspondendo ao que foi planejado quanto à inserção de 

voz. Em relação às demais características, a professora 1 também proporcionou um 

sistematização maior, tendo como estratégia o resgate do que já tinha sido trabalhado 

em outras aulas apoiada no cartaz. A professora 2 não desenvolveu um momento de 

retomada das características do gênero e no primeiro momento da aula estimulou pouco 

a participação das crianças, assim como promoveu poucos momentos 

problematizadores, não havendo estímulo à argumentação do que eles pensavam.  

 

5.2.7. Módulo 7   

 

Quadro 8: Análise das situações desenvolvidas no módulo 7. 
Planejamento Professora 1 (aula 8 e 9) Professora 2 (aula 8) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Retomar as 

características do 

gênero por meio da 

leitura do cartaz 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10. 

--- --- 

Ler e discutir as 

reportagens sobre 

ataques de tubarão  

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10. 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 

Produzir uma 
reportagem sobre os 

ataques de tubarão, em 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10. 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10. 



133 

 

 

 

duplas 

--------  (Aula 9) 

Revisar em 

duplas de 
reportagens 

sobre Ataques 

de tubarão 
- destacar as 

manchetes, 

olhos da 

reportagem, 
imagem e 

inserção de voz. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10. 

---- ---- 

------ Produzir 
reportagens em 

duplas sobre 

Saneamento 

Básico 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10. 

----- ----- 

 

No módulo 7, a proposta do planejamento correspondia à sistematização das 

características do gênero, leitura e produção de reportagens organizadas em três etapas. 

A professora 1, além de ter desenvolvido as atividades planejadas, inseriu mais duas, 

para desenvolver nos alunos as habilidades de produzir e revisar os textos. Por isso, 

desenvolveu o módulo em duas aulas. A professora 2, das três etapas propostas, realizou 

duas. 

Analisando os princípios atendidos, percebemos que nas etapas contempladas, as 

duas docentes atenderam aos mesmos princípios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mas a 

professora 1 também atendeu ao princípio 9, por ter diversificado mais as estratégias de 

abordar os objetivos de módulo.  

A docente 1 proporcionou discussões pertinentes, envolvendo a participação dos 

alunos sobre a temática abordada e as características do gênero. Utilizou também o 

dicionário, valorizando os conhecimentos dos alunos, intervindo nas atividades. A 

retomada das características do gênero foram bem sistematizadas, como podemos 

observar no extrato da aula abaixo:   

P: 4ª série. Podemos? Hoje a gente tem como atividade a produção de uma reportagem. 

O assunto vai ser: ataques de tubarões. O importante pra mim é que vocês percebam que 

... se apropriem dos critérios para que a reportagem impressa seja completa. Aí a gente 

andou conversando sobre os critérios da reportagem. E a gente andou vendo alguns 

depoimentos de ataques de tubarões. Agora que a gente já ouviu alguns relatos sobre. 

Eu vou reler algumas daquelas reportagens que a gente leu em grupo sobre ataques de 

tubarões.   

P: Banhistas matam tubarão na praia da Joatinga (...).  Banhistas matam fera a pauladas 

(...). Pescadores capturam os animais todos os dias (...). Então eu acabei de ler para 
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vocês três reportagens que tratam do mesmo assunto por três jornais diferentes. Cada 

um agora, eu vou pedir que vocês formem as duplas. 

P: Licença, André, eu vou pedir que vocês formem a mesma dupla que foi formada 

naquele dia daquele trabalho. Cortina Colorida que não sai do lugar. Quem sentou com 

quem? Milena você fez dupla com quem? No primeiro dia da primeira vez da cortina 

colorida.  

P: Licença! Jéssica junta com Milena, Mateus empreste sua cadeira a Milena. É... 

Kerolaine, quem foi sua dupla?  

A: David.  

P: Mateus a primeira vez que você fez esse trabalho, a cortina colorida que não sai do 

lugar, foi com quem? Você e quem? Wilson, por favor. Aqui. Agora eu vou entregar. 

Posso? Vocês estão coladinhos aí? É. Você e Stefani tão formando uma dupla? Presta 

atenção 4ª série. São 10h26, 10h56 eu não vou dar nenhum minuto a mais.  Presta 

atenção, até 10h50. Até 10h50 pra produzir a reportagem e de 10h50 até 11h para passar 

a limpo. Entenderam isso?  

A: Entendemos. 

P: Então oh, trabalhando na dupla. Produção de reportagem sobre ataque de tubarões. 

Nós estamos fazendo essa atividade no caderno de LP. Uma reportagem não são duas. 

Vou repetir caderno de LP. Produção de reportagem... Caderno de LP. Produção de uma 

reportagem impressa. Assunto: ataques de tubarão. A gente já conversou, tá aí as 

características da reportagem, agora é hora de produzir. Alguma dúvida?  

A: Não. 

P: Licença, 4ª série. Eu vou interromper um minuto, mas eu estou percebendo que vai 

ser de extrema importância. Olha, eu entendo que vocês estejam preocupados em 

escrever um texto verdadeiro, verídico que vocês estejam preocupados com a inserção 

de vozes, mas a maioria está esquecendo que o texto da reportagem é escrito como? 

A: Colunas. 

P: Vocês estão fazendo a letra da manchete maior que o olho? A letra do olho maior que 

a letra do texto? Sim ou não? 

A: Sim. 

P: Tem gente que tá dizendo que terminou? Mas, cadê a imagem. Cadê a letra da 

manchete maior que a letra do olho? Uma imagem que esteja coerente com o texto.  

 

O extrato acima, realizado no terceiro momento da aula, contemplou oito dos 

princípios listados: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10. A professora 1, após o comando da atividade 

de produção de textos, retomou as características do gênero e fez um acompanhamento 

junto aos alunos fazendo observações quando necessário enfatizando muito aspectos 

formais, como escrita em colunas, letra maiúscula no título. Outro aspecto valorizado 

foi o incentivo a interação em pares, com as mesmas duplas do primeiro trabalho. 

Através da leitura das reportagens, a professora retomou os textos já trabalhados no 

módulo 4, resgatando algumas discussões. O monitoramento do tempo da atividade 

também é um fator que favorece a prática da professora 1. Os alunos aproveitam o 

momento destinado para realizar a atividade com maior produtividade. 

Analisando a condução da aula da professora 2, percebemos também que ela 

proporcionou bons momentos de discussão sobre o conteúdo dos textos e sistematização 
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das características sobre o gênero. A professora resgatou muito bem os textos 

trabalhados no módulo 4, discutindo com os alunos o assunto abordado nas reportagens, 

destacando as características do gênero tanto nas discussões como no momento de 

preparação para a produção de textos. Diferentemente da professora 1, a professora 2 

não fez um acompanhamento dos alunos durante a produção. Abaixo segue extrato da 

professora 2: 

P: Vamos ler esse aqui, tá bem legal esse. Vamos ver aqui, Milena, as características da 

reportagem. Localiza aqui quais as características. Qual a manchete. Qual é? 

A: Covardia explicita. 

P: Olha, Milena tá dizendo que... Milena agora conta pra gente quais são as 

características. Qual a manchete da reportagem? Qual a manchete? 

A: Covardia explícita. 

P: Covardia explicita! Essa é a manchete. As letras estão do mesmo tamanho do resto do 

texto? 

A: Não.  

P: Agora Milena vai localizar aqui. Esse texto estava escrito em colunas, heim Milena? 

A: É. 

P: Em colunas? O que são colunas aqui? Me mostre. 

P: Agora Milena vai localizar onde é o olho da reportagem.  

A: O A grande 

P: O A é a manchete, né? O olho.  

A: Eu sei onde é. É aqui? 

P: Muito bem, essa frase que diz sobre o que é o texto. Vamos ver do que é que fala e 

ver a inserção de vozes. Em que momento... 

A: Do autor 

P: São dois autores Claudia e Murilo. 

A: Tia, eu quero ler. 

P: Vamos ler? Eu posso ler? Eu vou fazer leitura oral. Depois você lê comigo? O assunto 

vai ser tubarão, como a gente já sabe. Agora o que foi que houve com o tubarão?  

A: Morreu. 

A: Levou um tiro. 

P: Vamos ver se é esse. A cena de um tubarão de cerca de 2,5 metros e 250 quilos... Esse 

texto circulou numa revista chamada Isto é. Gente, covardia explicita é o título, é a 

manchete. (...) 

P: Pra gente fazer uma reportagem agora, o que a gente vai colocar, gente. O tema, e o 

assunto é tubarão. É tubarão como? Eu vou falar sobre a vida do tubarão?  

A: Não. 

P: Eu vou falar sobre ataques de tubarões aos homens, né isso? Qual é a manchete? A 

dupla vai escolher uma manchete que chame a atenção sobre o que vai escrever. Por ex: 

tubarão inocente foi morto por pescadores. Por que inocente? Ele fez de propósito? 

A: Não. 

P: Depois da manchete vocês vão escrever o texto em? Como escrever o texto em 

colunas? Nesse texto que vai ser escrito em colunas, eu preciso colocar o que gente? 

Tem que dizer qual foi o fato. Qual foi o fato gente? 

A: Ataque de tubarão. 

P: (...) Quem foi que disse no texto que o animal não come gente? Então bote só assim: 

segundo o biólogo dois pontos este animal não come seres humanos. Ele não ataca seres 

humanos. O que aconteceu foi que ele tava procurando? 
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A: Comida. 

P: E qual é a comida dele? 

A: Peixes.  

P: Depois quais foram as opiniões? A opinião dos pescadores e a opinião do biólogo. 

Qual a opinião do biólogo, me diga? Ele disse o que? 

A: Disse que o tubarão não come o homem. 

P: Muito bem. Ele só come peixes pequenos, ele mordeu pensando que era alimento. E 

qual era a opinião do pescador? O pescador matou por quê?  

A: Porque mordeu o homem. 

P: Então o pescador matou para acabar com o problema, para que outro surfista não 

fosse?  

A: Mordido. 

A: Ele pensa que só tem um tubarão na vida é? Então tinha que matar todos os tubarões.  

P: Depois da manchete ele vai colocar uma frase. Edilson, depois da manchete faltou a 

gente colocar o olho. Que é aquela frase que dá a pista do assunto. Então, manchete, 

depois da manchete vou colocar o olho. Gente tá claro aqui quando vocês forem escrever 

o texto, que precisa colocar como foi que disse o biólogo e como foi que disse o 

pescador? 

A: Professora ele poderia ser até preso. 

P: E como é que vai encerrar? 

A: Porque matou. 

P: E o que você acha que pode acontecer? Ser preso? A gente pode terminar com um 

questionamento: será que os pescadores vão poder tá matando os animais? A gente pode 

concluir com um questionamento para as autoridades.  

P: Aí o questionamento. Pra finalizar a gente pode terminar com uma pergunta: por que?  

A: Era pra ser preso. 

P: Pronto, sua posição é essa. Agora eu vou entregar um material.  

 

O extrato acima foi retirado do segundo momento da aula em que a professora 

fez a leitura e discussão sobre reportagens de ataques de tubarão. Durante esse momento 

da aula, encontramos 9 princípios contemplados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.  

De modo geral a professora contemplou momentos de muita reflexão sobre as 

características da reportagem e sobre a temática. Primeiramente, a professora solicitou 

que uma das alunas identificasse as características do gênero através de um dos textos, 

essa estratégia permite que a professora verifique se os alunos estão compreendendo o 

conteúdo trabalhado. Num momento da aula, a professora pediu que os alunos 

identificassem a inserção de voz, um dos alunos fala o nome dos autores da reportagem 

e a professora não intervém. Consideramos que essa poderia ter sido uma oportunidade 

de maiores esclarecimentos, diferenciando a autoria da reportagem e as pessoas 

inseridas no texto por meio de depoimentos. Outro aspecto que observamos foi o 

comando da atividade de produção textual. A professora solicita que os alunos 

coloquem a inserção de voz das pessoas da reportagem lida. Desse modo, assim os 
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alunos estariam reproduzindo o texto lido e não produzindo uma reportagem, 

desconsiderando as condições de produção textual. 

De modo geral, percebemos que as duas docentes tiveram uma boa condução 

durante as aulas, aprofundando as discussões da temática, que também foi trabalhada no 

módulo 4, favorecendo principalmente o princípio da progressão com retomada dos 

assuntos e características do gênero abordadas de formas diversificadas, como discussão 

no grande grupo, atividades de produção em pares, revisão textual, tornando as aulas 

reflexivas, favorecendo a participação e tomadas de posição. 

 

5.2.8. Módulo 8 

 

Quadro 9: Análise das situações desenvolvidas no módulo 8. 
Planejamento Professora 1 (aula 10 e 11) Professora 2 (aula 9) 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Atividades 

realizadas 

Princípios 

contemplados 

Explorar a linguagem 

jornalística 

- Escolher uma 
reportagem produzida 

na aula anterior, ler e 

revisar o texto no 
grande grupo, 

destacando os 

conectivos usados 
corretamente e 

melhorando o texto 

com a substituição de 

conectivos quando 
necessário. 

Ok 

Revisar as 

produções 
sobre 

saneamento 

básico em 
duplas 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

ok 

Revisar 

coletivamente 
uma produção 

– Ataques de 

tubarão  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

------ Reflexão no 

grande grupo 
sobre as 

classes 

gramaticais 

(substantivo, 
verbo, artigo, 

advérbio, 

preposição e 
conjunção) 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 -------- -------- 

Completar as lacunas 

de uma reportagem 

com lacunas no local 
onde estão inseridos 

alguns conectivos 

(entregar os conectivos 
a serem usados em 

papel cortado) 

- Discutir sobre as 

escolhas dos 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Ok 1, 2, 3, 4, 7, 8 
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conectivos 

Retomar as 

características do 

gênero em grande 
grupo 

- ler o cartaz com as 

características do 
gênero e acrescentar o 

que considerarem 

importante.  

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

 

No módulo 8, as atividades estavam mais voltadas para a exploração da 

linguagem jornalística, com reflexões sobre os operadores lógicos, os conectivos 

presentes nas reportagens, enfocando, assim, o eixo da análise linguística. Para este 

módulo foram planejados três momentos. Percebemos mais uma vez que a professora 1 

inseriu na aula uma outra etapa, diversificando mais as estratégias para atender aos 

objetivos do módulo. Ela refletiu coletivamente sobre as classes gramaticais, suas 

funções, foco do trabalho durante a aula, mas de uma forma bastante reflexiva, 

atendendo aos princípios: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Consideramos, deste modo, que a professora 

tem muita autonomia durante a aula por trazer outros momentos de reflexão sobre os 

objetivos propostos, ampliando, assim, o conhecimento dos alunos. No entanto, 

diferentemente do que ocorreu em outros módulos, ela favoreceu pouco a emergência 

da argumentação. A professora 2 também não atendeu suficientemente tal princípio (5).  

Quanto aos momentos desenvolvidos em comum pelas docentes, percebemos 

que as duas contemplaram na aula a maioria dos princípios sociointeracionista. 

Entretanto, percebemos algumas diferenças. No primeiro momento da aula em que 

revisões das produções foram feitas, observamos que as docentes tiveram estratégias 

diferenciadas nas propostas de revisão. A docente 1 priorizou o trabalho em duplas, já a 

docente 2 preferiu que a atividade fosse coletiva, incentivando a participação dos alunos 

no grande grupo. Durante esse momento as duas conduziram bem a aula. 

Na atividade em que os alunos tiveram que completar os conectivos presentes na 

reportagem percebemos uma diferença entre as docentes. A professora 1 proporcionou 

mais reflexão durante a resolução da atividade, mostrou-se bastante dedicada, 

valorizando as respostas dos alunos. Destaca-se em relação à professora 2, por atender 

ao princípio 6.  

Abaixo segue um extrato do momento da aula da professora 1: 

P: Hoje a gente vai ver outra categoria de palavras que são as...? 
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A: Conjunções. 

P: Ela tem até essa função de juntar. Sabe quem elas juntam? As frases. 

A: As frases? Por quê? 

P: Exemplo: “Acordei e fui nadar”, aí existem duas frases, quem é a primeira frase? 

A: Acordei e... 

P: E a segunda frase? 

A: Fui nadar! 

P: Aí tem uma conjunção que tá unindo uma frase a outra frase. 

A: É o “E”. 

P: Sim, é quando uma palavra une as duas frases. 

A: Juntam quem?  

P: Ela tem essa função de unir as frases.  Aqui: “o mundo está em movimento e as 

doenças também, por falta de saneamento básico”. Eu vou dizer pra vocês que são três. 

Existe uma outra categoria que são as preposições, enquanto que as conjunções unem as 

frases, as preposições juntam as palavras. Logo eu tenho que identificar. Quantas frases 

eu tenho aqui? 

A: Há/ está. 

P: Está é verbo, esse aqui é a do verbo haver. 

A: Cidades! 

P: Cidades é que categoria mesmo? 

A: Nós estamos procurando conjunções! 

A: Saneamento! 

P: Eu já disse pra vocês que tem palavras que são preposições que tem função de juntar 

uma palavra a outro tipo. Doce de leite, qual foi a palavra que juntou? O que são 

preposições? Eu tava acabando de dar o exemplo: doce de leite. Doce é que categoria? E 

“de”, isso são frases? São preposições, juntou uma palavra a outra, mas quando junta 

uma frase a outra é conjunção, vamos ver o sentido. Onde é que termina a primeira 

frase? 

A: O mundo está em movimento e as doenças também. 

P: Onde é que terminou a primeira frase? 

A: Também. 

P: Foi em também? 

A: Movimento. 

P: Vamos ver, o mundo está em movimento. É uma frase? Tem sentido completo? 

A: É, tem. 

P: O mundo está em movimento, vocês compreendem a mensagem, aí está a primeira 

frase, o mundo está em movimento e aqui eu tenho uma conjunção: e as doenças 

também, porque não há saneamento básico nas cidades. Em é uma?  

A: Preposição. (...) 

P: A tarefa de hoje de vocês é apenas essa e vai ter outra coisa super...é um critério da 

pesquisa a produção final ser elaborada pela mesma dupla da produção inicial, isso é 

rigor, não pode mudar! São dez! Vocês vão receber uma reportagem, que tem como 

titulo: “Transporte ilegal ronda as escolas”, vocês vão completar esses espaços com 

conectivos que são as conjunções, aqui está o comando, não pode sobrar nem faltar. 

Uma dica: quando você usar as palavras, circule. Vocês vão fazer em 30 minutos. É 

muito tempo, desde que vocês leiam com atenção e corrijam para que vocês possam ver 

tudo certinho. A atividade é em dupla, viu? Em dupla os dois fazem. (os alunos 

realizam a atividade) (...) Vamos conferir a resposta certa. Primeira pergunta cada dupla 

vai dar sua resposta. Qual foi o critério? Por que você escolheu esses conectivos para 

juntar as frase? 

A: Porque nós lemos o texto e faltaram palavras. Aí a gente completou. 
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P: Então a partir da leitura do texto, vocês completarão com as palavras que mais se 

adequavam lá. 

A: Porque combina com isso aqui. 

P: Vocês leram antes e releram.  

A: A gente leu e completou. 

P: E nesse ler e completar vocês já perceberam que a palavra que combinava era 

aquela? 

A: Sim. 

P: Ok. (chama outra dupla). 

A: A gente viu a que combinava mais e foi colocando. 

P: E aí, alguma dificuldade? Fácil ou difícil? 

A: Não, fácil. (...) 

P: Aí nesse momento é que fazia a avaliação aquela é mais adequada ou não, era assim?  

A: A gente foi lendo, aí quando acabou, a gente viu que tava faltando um negócio, aí 

depois que a gente discutiu a gente colocou, aí teve umas que não ficaram muito claras e 

a gente mudou, aí ficou mais clara, ficou combinando. (...) 

P: Eu vou pedir que vocês façam uma leitura colocando a palavra que vocês 

completaram... a gente vai ler as frases, não tem as pistas? Vírgula, ponto, exclamação... 

aí a gente vê se todo mundo colocou igual, certo? “Transporte ilegal ronda a escola- 

Sindicato elaborou dossiê com placas de veículos de passeio que atuam 

clandestinamente no Recife, infringindo quatro artigos do código de trânsito. Roberto 

Soares”.  (solicita que continuem lendo o texto que fizeram para ver se estão em 

sintonia). (...) 

P: Aqui termina a primeira reportagem. Segunda reportagem, eu vou fazer uma coisa. 

Vou contar com a lealdade de vocês. Eu vou ler a resposta certa e ninguém vai apagar, 

ok? 

A: Sim. 

P: Eu vou continuar corrigindo, agora eu gostaria que vocês suprimissem esse erro, vou 

ler rapidinho. 

A: Hoje vocês conheceram essa classe gramatical: conjunções. As conjunções têm essa 

função de juntar uma frase a outra, além das conjunções entraram outras palavras que 

tem papel de juntar mesmo, se fizermos uma leitura crítica, a gente percebe que nas 

reportagens encontramos muitas dessas conexões. Hoje vocês vão levar jornais para 

casa e vão identificar as conjunções. 

A: Todas as reportagens? 

P: Não, você vai eleger qual a reportagem lhe chamou a atenção. Uma só. Depois que 

você ler, se informar sobre, você vai identificar os conectivos. Entenderam? 

A: Sim.  

P: Agora que a gente viu a função dos conectivos é necessário incluir mais algum item 

aqui? (cartaz) 

A: Não!!! Sim!!! 

P: Vocês olham para esse cartaz e esse. Vocês percebem o quanto este cartaz está rico. 

Vejam como ampliou o conhecimento. (...) 

  

 O extrato acima, segundo e terceiro momento do quadro, a professora completou 

no momento de reflexão sobre as classes gramaticais os princípios: 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 

questionando os alunos sobre a função das conjunções, preposições, verbos, 

substantivos, favorecendo que os alunos identificassem a classificação de cada palavra e 

compreendessem a importância de cada uma no texto. Observamos que a professora 
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teve o cuidado para que os alunos diferenciassem cada um dos elementos, o que foi 

importante para que entendessem a atividade posterior, salientamos também que esse 

momento foi inserido pela professora, tornando a aula ainda mais enriquecedora.  

No terceiro momento, em que os alunos tinham que completar as lacunas com as 

conjunções, a professora contemplou sete princípios: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. A professora 

motivou as crianças a realizarem a atividade em dupla. Após a realização da atividade, 

ela questionou os critérios que os alunos utilizaram para preencherem a lacuna, isso nos 

mostra que ela se preocupa com que eles reflitam sobre suas aprendizagens.   

A professora 2 conduziu a atividade com os conectivos de forma mais rápida, 

sem muito aprofundamento, e sistematização, como podemos perceber abaixo:  

P: Pronto, vamos agora fazer uma atividade bem interessante? 

P: Olha, gente, esse é bem interessante. Vocês vão fazer em dupla. Coloque seu nome 

aqui em cima.  

A: É pra colocar o meu também? 

P: Bote o seu junto. Eu vou fazer o seguinte: todo mundo vai ler o comando inicial.  

A: Eu não tô entendendo isso não. 

P: Leia. 

P: A reportagem transporte escolar... 

A: O transporte na escola é mais... 

P: Olhe, essa reportagem depois a gente vai ler a original. Tá sem os espaçozinhos, com 

lacunas em branco. E lá em cima tem umas palavras que estão em outras cores, estão 

vendo? Essa daí vai ser como se fosse um banco... palavras. Você vai ver qual fica legal 

naquele lugar. Não pode faltar nem sobrar palavras. Aí você vai ler e vai dizer qual é a 

palavra que ficaria interessante aqui.  

P: Pra colocar nesses espaços, pra que o sentido fique legal.  

A: É aqui, né tia? 

P: É. Mas não vai para todos os lugares, uma dessas exatamente, Bia. Daqui, esqueçam 

o que tá no quadro. Agora é só isso aqui. Mateus, essas palavrinhas aqui vão funcionar 

como um banco. Quando a gente precisa de alguma coisa a gente vai e tira um. É assim? 

Então presta atenção: você vai ler o texto, e vai ver nesses espaços, que tem uma linha, 

aí vai pensar que palavras ou expressão ficariam mais legais aqui para dar sentido ao 

seu texto. Comecem. Quem quer ajuda? 

A: Eu.  

P: Beatriz e Marília pra cá. Só é colocar palavra que fique legal naquele lugar. Que 

fique bem. (...) 

P: Todo mundo terminou? (...) Vamos fazer a correção. Presta atenção. Essa atividade é 

bem interessante. Vamos ver? A gente vai colocar aqui as palavras que estão no banco 

de textos. Marcelo, segura o seu. Samuel e Cássio. Deixa eu colocar as palavras que 

estão no banco: além, além disso (falando e escrevendo) vamos começar a ler e fazer 

correções. 

A: O transporte na escola.  

P: Mariane vai começar ajudando. Vamos fazer a leitura coletiva. Essa reportagem tem 

como manchete: Transporte ilegal ronda escola. Gente, o que é o transporte ilegal? 

A: O transporte ...  

P: Muito bem. Ilegal é porque não tá dentro da lei. (...) 
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P: O primeiro parágrafo, ele leu assim: O transporte escolar clandestino feito por carro 

de passeio vem atuando livremente no Recife, são dezenas de veículos atuando nas 

escolas de classe média e alta da cidade tam tam (espaço) levam e trazem crianças por 

toda a cidade sem controle do poder público. Nesse tam tam (espaço) o que eu posso 

colocar? Que? 

A: Mas levam. 

P: Mas levam e trazem? Mas aí. Porque “mas” eu colocaria se fosse lugar de “porém”, 

“entretanto”, entretanto trazem. Mas não é essa situação. O que é que eles fazem? Eles 

trazem o que? 

A: Crianças. 

P: Então primeiro você já cortou o primeiro que. Não porque o que você colocou fulano 

é um menino bom, mas... não faz a tarefa dele. A reportagem do Jornal do Comércio 

flagrou motoristas irregulares fazendo transporte escolar sem qualquer tipo de 

constrangimento tam tam (espaço) da concorrência irregular fazendo transporte escolar. 

A atividade fere quatro artigos do código penal brasileiro. Qual a palavra que vocês 

colocaram a?  

A: Além. 

P: Além da concorrência ilegal. Muito bem (...). Mas, ele aqui tá querendo chamar 

atenção. Que naquele momento que a reportagem o seguiu, o motorista tava andando 

direitinho. Então ele queria ressaltar, ele queria mostrar que além de tá fazendo uma 

coisa errada, que era o transporte irregular, além disso eles dirigiam com prudência. 

Então ele quer ressaltar. Neste caso ficaria ilegal, vale ressaltar.  

A: É qual, tia? 

P: Vale ressaltar. Os motoristas, vale ressaltar. 

A: Oh tia, eu acho que não tá combinando, não. Um motorista que dirigia com 

prudência...  

P: Os motoristas inclusive com prudência? Não. Eu coloquei aqui vale ressaltar. Você 

quer botar qual? 

A: Que. 

P: Que, vamos ver se depois vai sobrar algum que. Milena quer botar que...Milena 

botou o que Milena? Inclusive, num foi? 

A: Eu botei inclusive. 

P: A gente vai ver, se não faltar, eu sugeria aquele dali que tá no texto. No original é 

vale ressaltar, mas vamos colocar essa daí em aberto pra saber se sobrou essa daí. 

Porque o legal dessa atividade é que não pode sobrar nem faltar. Sabemos que muitos 

desses motoristas são pessoas responsáveis e cuidadosas. Só tam tam, só o fato de não 

possuírem. O que é que a gente vai colocar ai? 

A: É. 

A: Mas (...). 

 

No extrato acima, retirado do terceiro momento da aula, a professora 

contemplou seis princípios: 1, 2, 3, 4, 7 e 8. Mesmo a professora 2 fazendo um trabalho 

com discussão sobre o tema, a localização da manchete e olho da reportagem, 

desenvolveu a atividade com os conectivos sem muitas reflexões sobre a função dos 

mesmos, diferentemente da professora 1 que desenvolveu a atividade com maior 

sistematização. Percebemos que a professora incentivou a participação dos alunos na 
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atividade, incentivou o trabalho em dupla, esclareceu as dúvidas dos alunos, realizou a 

leitura coletiva, incentivando a socialização da atividade.   

Observamos durante este módulo um ponto em comum nas duas professoras, na 

retomada das características do gênero, as duas docentes atenderam aos mesmos 

princípios: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Porém, percebemos uma diferença entre elas. A 

professora 2 não utilizou o cartaz como registro e sistematização das aprendizagens 

sobre as características do gênero, diferentemente da professora 1, que sempre 

estimulava os alunos a refletirem sobre o que o cartaz apresentava e o que eles podiam 

acrescentar. A seguir apresentaremos o último módulo planejado. 

 

5.2.9. Módulo 9  

 

Quadro 10: Análise das situações desenvolvidas no módulo 9. 
Planejamento Professora 1 (aula 12) Professora 2 (aula 9) 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Identificar reportagens 

dentre textos de outros 
gêneros em pequenos 

grupos 

- Discutir, com 

retomada das 
características do 

gênero, com base na 

leitura do cartaz  

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

------- Socializar 

pesquisas sobre 

o tema 

preconceito 
(duplas) 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ---- ---- 

--------- Ler e discutir 

reportagem 
sobre 

preconceito 

1, 2, 5, 7, 8, 9 ---- ---- 

------- Discutir em 

duplas sobre as 
pesquisas 

realizadas 

(preconceito) 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 10 

---- ---- 

-------- Produzir 
reportagem em 

dupla sobre 

preconceito 

1, 3, 4, 6, 10  ---- ---- 

 

O módulo 9 visava a sistematização das características linguísticas da 

reportagem. No planejamento estava proposto um momento em que seriam discutidas as 
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características da reportagem em meio a identificação de diferentes gêneros. 

Percebemos que as duas docentes se manifestaram de formas distintas.  

A professora 1 desenvolveu, durante uma aula, a atividade proposta, inserindo 

outros 4 momentos com atividades de leitura, discussão e produção, diversificando as 

estratégias para atender aos objetivos da aula. Também possibilitou aos alunos mais 

ampliação sobre os conhecimentos do gênero, como podemos ver abaixo: 

P: Vou ler três textos e vocês vão identificar a que gênero pertence, tá? O primeiro é: 

Paraíso. 

P: Que gênero é esse? 

A: Poema. 

P: Escutem o próximo: A raposa e as uvas. 

P: Que gênero é esse? 

A: Fábula. 

P: Outro texto: Preconceito...  

P: E esse texto? 

A: Reportagem. 

P: Agora digam pra mim quais são as características de uma reportagem. O que a gente 

reconhece numa reportagem? 

A: Manchete, assunto verdadeiro, identificação, olho, ponto de vista, assinatura, 

pesquisa sobre o assunto, imagem, manchete que chame a atenção do leitor, olho que 

seja resumo da reportagem, ilustração com coerência com o texto. 

P: Uma coisa importante, um assunto verdadeiro. Não pode ser um assunto da minha 

imaginação, mais algumas coisa?  

A: Relatos, pontos de vista, argumentos. 

P: O que são argumentos? 

A: O que a pessoa concorda e discorda. 

P: Texto em colunas, identificação. Me chamaram a atenção para uma coisa: a 

reportagem impressa é só encontrada num jornal? 

A: Não, em revistas, livros. 

P: Estamos trabalhando com jornal, mas isso não quer dizer que a reportagem impressa 

só possa ser encontrada no jornal, ela pode ser encontrada em revistas, por exemplo, a 

revista fala de culinária, saúde, beleza, astrologia, dentro da revista pode estar lá a 

reportagem impressa, pode estar também na internet, dentro de um livro, eu penso que 

essa pesquisa que a gente tá fazendo melhorou depois que vocês começaram a pesquisar 

o assunto sobre eles, por isso que eu pedi que vocês pesquisassem, entrevistassem 

pessoas sobre preconceitos, preconceitos que crianças sofriam, vocês estudaram sobre o 

que é preconceito, mas vocês escutaram o ponto de vista das pessoas sobre o que é 

preconceito na entrevista. 

A: Eu entrevistei duas crianças, teve uma que sabia, e tinha uma que não sabia quase 

nada. 

P: Mas, ela já sofreu preconceito? 

A: Não. 

P: Quem mais? 

P: Essa criança que você entrevistou, ela declarou que sofreu algum preconceito? 

A: Eu entrevistei. Ela é morena e disse que tem gente que chama ela de nega do cabelo 

duro e cabeça de abóbora e chama meu irmão de orelha de elefante que ele tem orelha 

grande. 
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P: Vejam só. Mesmo ela sofrendo preconceito, ela deixa de ter? Mesmo ela sofrendo 

preconceito ela é preconceituosa com os outros também. Essa dor de repente nem tá 

sendo objeto de reflexão, se ela não gosta de ser discriminada, por que ela discrimina? 

A: Ela não pode ver ninguém tendo preconceito com ela que fica tendo preconceito 

também. 

A: Eu entrevistei também... Tem um menino que tem o dente grande, aí ficam 

chamando ele de dentinho. 

P: E ele tem preconceito? 

A: Não. 

P: Eu vou dar 5 minutos pra que vocês passem um para o outro a experiência dele com a 

pesquisa, o que você aprendeu diz para o outro, contem uns aos outros o que vocês 

pesquisaram. (...) A proposta agora é: agora vão escrever uma reportagem, o assunto é 

Preconceito, antes de escreverem eu vou reler pra vocês.  Ela está impressa no Diarinho, 

que um suplemento infantil do Jornal Diário de Pernambuco, e foi impresso em Recife 

30/07/2005. Ela foi impressa em 2005. Nós estamos há quase 3 anos depois e esse 

assunto está presente, vejam que assunto bom de escrever, (lê a reportagem para os 

alunos.) 

P: Aí eu pergunto a vocês: vocês já foram recebidos das férias com preconceito de 

alguém? Sim ou não? 

A: Sim, sim, sim... 

P: Isto é comum acontecer? 

A: Foi na 2ª série quando a gente chegou a diretora fez grupos de 1 até 10, aí quem 

ficou até o 5 era os bons, aí tinham uns amigos meus que estavam no grupo 1 e viram 

que eu fiquei no grupo 5 e não quiseram mais brincar comigo.  

P: Existem crianças que mesmo sendo vítimas de preconceito também tem atitudes 

preconceituosas, isso é certo? 

A: É errado! 

P: E por que mesmo não gostando quando as pessoas nos discriminam, a gente tem 

preconceito com as pessoas? 

A: Quer pagar na mesma moeda. 

A: A pessoa deve conversar com a outra e dizer que é muito errado. 

A: É crime. 

P: Estão se sentindo preparados para escrever? 

A: Sim. 

A: Cadê a folha? 

P: Primeiro é rascunho. 

 

No extrato acima, percebemos os cinco momentos da aula. No primeiro, em que 

o objetivo era a identificação da reportagem em meio a outros gêneros, os alunos 

conseguiram refletir sobre as características, informando como reconhecem a 

reportagem. Percebemos que os alunos se apropriaram das discussões durante os 

módulos, refletindo sobre as características. Uma estratégia interessante foi a solicitação 

feita pela professora para que os alunos pesquisassem sobre o tema preconceito, 

proporcionando melhores condições de produção da reportagem. O momento de 

conversa entre as duplas para socializar as pesquisas demonstra um incentivo ao 

trabalho em pares em sala de aula. Na atividade de produção textual, vimos a 
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preocupação da professora em solicitar que os alunos façam primeiro um rascunho, 

mostrando as etapas de produção. 

Nas atividades propostas pela professora 1, no módulo 9 percebemos que foram 

inseridos momentos bastante pertinentes, em que a docente contemplou os princípios, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de acordo com a proposta, favorecendo um ensino reflexivo, 

com estratégias diversificadas que não estavam propostas no planejamento, como 

mostramos no quadro 10.  Mais uma vez, percebemos que a docente inseriu a estratégia 

de solicitar que os alunos discutissem em pares sobre a pesquisa realizada com o tema 

preconceito. Desse modo, a professora possibilita que os alunos interajam, explicitando 

o que aprenderam. 

A professora 2 conduziu a atividade na mesma aula em que o módulo 8 foi 

desenvolvido. De forma geral, atendeu ao que estava proposto no planejamento 

questionando os alunos na identificação do gênero reportagem em meio a outros, de 

forma bastante pertinente, em que a docente pedia para que eles identificassem também 

as características dos gêneros apresentados, solicitando que os alunos informassem o 

porquê não era uma reportagem. Segue abaixo o extrato da aula em que a professora 

trabalhou a identificação de reportagens através da leitura de outros textos, retomando 

as características do gênero. 

P: Gente, vamos lá. Olhem. Posso continuar? Quando eu pensei, quando vocês 

pensaram, vocês já viram quais são as características da reportagem. A gente já viu que 

a reportagem fala sobre um tema. Ela fala sobre qualquer coisa? Ela mistura? Quando 

eu penso em reportagem eu penso algum tema. Por exemplo, amanhã vai ter no jornal o 

jogo, né Mariane? (...) Pois bem, quando a gente pensa numa reportagem a gente pensa 

num tema, num assunto. Continuando, quando olho para aí é uma reportagem daquele 

jeito? Isso aqui quem consegue ver? Meninas dos olhos do mar. Isso aqui é o que? Uma 

música. 

A: Uma rima. 

P: Uma letra de música. Lenine. Quando isso aqui, o que é isso aqui? 

A: Classificados.  

P: Pra que as pessoas olham classificados?   

A: Arranjar emprego. 

A: Comprar casa. 

P: Comprar casa, alugar apartamento.  

A: Um restaurante. 

P: Certo, muito bem. Isso é pra que gente? 

A: É para negócio de moda. 

P: É uma propaganda, né? 

A: Shopping Recife. 

P: É uma propaganda. E aqui, gente, é o que? 

A: Economia. 

P: Que gênero é esse? Você já disse... 
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P: Olha gente, se você já caracterizou aqui uma propaganda, aqui uma letra de música, 

aqui é o classificado que as pessoas procuram para comprar, alugar. E aqui é o que? 

A: Venda de carro. 

P: Vendas aquecidas com namorados. Vejam o tipo de letras. O que lembra, Cássio? 

Que gênero é esse? É uma poesia? 

A: Não. 

P: É classificados? 

A: Não. 

A: Economia. 

P: Certo. 

A: Venda. 

P: E quando o texto tem uma manchete?  Tem o olho, ele tá distribuído em colunas, tem 

uma figura, como chamo isso aqui? 

A: Gênero textual. 

P: Certo, que gênero textual é esse? 

A: Compra, venda, aluga. 

P: Não. O gênero pode ser o quê? 

A: Comércio. 

P: Não. Isso aqui é uma reportagem? 

A: É. 

P: Por que? 

A: Porque tem manchete. 

P: E o texto tá escrito em quê? 

A: Colunas. 

P: Tem inserção de vozes. Colunas. O que mais? 

A: Tem o retrato. 

P: Tem a ilustração. Esse aqui é uma reportagem? 

A: Poema. 

P: Porque não é reportagem? 

A: Porque não tem colunas e não tem o olho. 

 

 O extrato acima, corresponde ao primeiro momento da aula,com 8 princípios 

contemplados: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10.  A professora 2 trouxe outros gêneros autênticos 

para que os alunos diferenciassem um do outro, identificando a reportagem, embora 

tenha desenvolvido a atividade de forma rápida. Uma observação a ser feita é que ao 

questionar os alunos, ela não aguardava a fala deles, deixando de favorecer mais 

reflexões e sistematização do gênero a partir do cartaz. Um aspecto importante é que os 

alunos ao tentarem responder o nome do gênero, confundem nome de caderno ou a 

função dos cadernos com o tema e a professora não intervém. Há, portanto, pouca 

reflexão, pouca sistematização dos conhecimentos. Percebemos que a professora buscou 

trabalhar as características da reportagem tanto na identificação entre outros gêneros, no 

início da aula, quanto ao pedir que os alunos informassem o que constitui uma 

reportagem, uma boa forma trabalhada por ela. 
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Nas atividades propostas no planejamento, as duas docentes atenderam mais aos 

mesmos princípios: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Entretanto, observamos algumas diferenças na 

condução das professoras. A professora 1 questionava os alunos, fazendo a leitura dos 

textos, incentivando à participação dos alunos na identificação dos gêneros e trazendo 

outros momentos além dos planejados inicialmente, contemplando também aos 

princípios 5 e 9. A professora 2 ficou mais limitada ao que estava proposto e não 

chamou atenção dos alunos quando confundiam as características da reportagem ou 

mesmo os nomes dos gêneros. 

 

5.3. Situação final 

 

 A situação final segue a mesma estrutura de atividades da situação inicial. 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 107), “a sequência é finalizada com 

uma produção final, que dá ao aluno a possibilidade de pôr em prática as noções e os 

instrumentos elaborados separadamente nos módulos”.  

 Ainda de acordo com esses autores (2004, p. 107), “durante a produção final, é 

no pólo do aluno que o documento de síntese ganha sua maior importância: indica-lhe 

os objetivos a serem atingidos e dá-lhe, portanto, um controle sobre o seu próprio 

processo de aprendizagem (o que aprendi? O que resta a fazer?); serve de instrumento 

para regular e controlar seu próprio comportamento de produtor de textos, durante a 

revisão e a reescrita; permite-lhe avaliar os progressos realizados no domínio 

trabalhado”. 

 

Quadro11: Análise das situações desenvolvidas na situação final 
Planejamento Professora 1 (aula 13) Professora 2 (aula 10) 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Atividades 
realizadas 

Princípios 
contemplados 

Preparar para a leitura: 
questões de recuperação 

de conhecimentos sobre 

gênero e suporte textual. 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10 

Ok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 10 

Ler e discutir sobre a 
imagem da reportagem, 

o título, a manchete. 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10 

Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10 

Interpretar de forma 
escrita a reportagem 

(atividade em dupla) 

Ok 1, 3  Ok (coletiva) 1, 2, 3, 4, 7, 8 

----- Entrevistar 

pessoas da 
escola sobre 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10 

Entrevistar 

pessoas da 
escola sobre 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10 
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a temática da 
produção 

a temática da 
produção 

Produzir texto escrito em 
dupla - Saudades de 

escrever 

Ok 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10. 

Ok 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10. 

 

 Analisando a condução das docentes nesta última etapa da sequência, 

percebemos um grande investimento das duas para que os alunos tivessem boas 

condições de desenvolver as atividades de leitura e produção.  

Nas atividades de preparação para a leitura, percebemos que as duas 

contemplaram os mesmos princípios didáticos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10.  As professoras 

fizeram um bom trabalho de sistematização das características do gênero, utilizando o 

cartaz para resgatar os conhecimentos adquiridos de forma reflexiva. Nas discussões 

sobre a reportagem lida, as duas também contemplaram os mesmos princípios: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10. As professoras exploraram os conhecimentos dos alunos sobre o tema, 

ampliaram inclusive as discussões trazendo informações que não estavam na 

reportagem. Entretanto, percebemos nas aulas das duas docentes que as questões 

argumentativas poderiam ter sido mais favorecidas por elas.  

Abaixo segue um extrato de aula da professora 1:  

P: Quando a gente começou a estudar como se produz reportagem impressa, daí cada 

um tinha uma ideia sobre, o primeiro assunto era o que as crianças colecionam. Vocês 

fizeram com as informações que vocês tinham, a partir daí a gente começou a ter os 

encontros e nesses encontros a gente foi construindo, como e quais são as características 

das reportagens impressas, então hoje seria o dia que a gente iria produzir a nossa 

reportagem impressa. Desde ontem que vocês ficavam me perguntando qual o assunto, 

o assunto hoje é exatamente sobre: Saudade de Escrever. Tenho uma preocupação, não 

se prendam ao que a gente leu. A entrevista, tudo isso faz parte da pesquisa, vocês 

sentem saudade de escrever? Vocês já receberam, uma correspondência que marcou a 

vida de vocês? 

P: Vamos pegar um exemplo daqui da nossa sala, Keven ficou doente, precisou se 

ausentar da escola e na escola que ele estudava, na sala dele, ele recebeu várias cartas, 

como foi isso? 

A: Foi muita emoção. 

P: Então, essa emoção de receber uma carta, qual é a palavra que descreve essa emoção 

de receber uma carta? Receber carta é? 

A: Muita alegria. 

P: E escrever uma carta, quem já escreveu para alguém? 

A: Eu já escrevi para minha tia. 

P: Você ficou feliz ao escrever para ela? 

A: Sim. 

A: Eu escrevi pra minha avó dizendo que eu ia morar com ela. 

A: Eu escrevi pro meu pai quando ele tava doente. 
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P: Observem os momento que a gente pára para escrever uma carta, uma ficou feliz ao 

escrever para tia, outro estava num momento de separação dos pais indo morar com a 

avó, o outro quando o pai estava doente grave, ele decidiu escrever, será que carta tem 

tudo a ver com sentimentos? 

A: Sim. 

P: Pra gente escrever é necessário que se tenha o que? 

A: Amor, saudade, quando gosta muito da pessoa. 

P: A gente escreve pra quem não gosta? 

A: Escreve sim! 

P: Até escreve, quando a gente quer fazer uma reclamação, não é? Quando alguém está 

passando dificuldade escreve carta para alguém? 

A: Escreve. 

P: Tudo isso que conversamos agora, carta é importante? 

A: É. (...) 

P: As pessoas normalmente mostram o que sentem? 

A: Mais ou menos. 

P: Eu percebo que este assunto é tudo de bom, porque vai fazer cada um mergulhar em 

sentimentos, reencontros, pessoas que estão distantes, saudades. Carta tem tudo a ver 

com saudade, né? Será que esse assunto vai ser bom de escrever? 

A: Vai! 

P: Pensem. Esse assunto Saudade de Escrever é verdadeiro? 

A: É. 

P: Vocês vão ter a oportunidade de fazer uma reportagem impressa agora sobre esse 

assunto, 20 minutos para escrever. 

 

No extrato acima, de discussão sobre a temática do texto a ser produzido e sobre 

as entrevistas realizadas pelos alunos para que pudessem inserir nas produções, foram 

contemplados 8 princípios: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Percebemos que os alunos se 

envolveram bastante nas atividades, resgatando momentos vivenciados por eles em 

relação à escrita de cartas. Entretanto, percebemos que a professora defendia a idéia 

proposta na reportagem trabalhada, que a carta deveria continuar firme e forte, mesmo 

os alunos tendo coletado outras informações nas entrevistas realizadas. Percebemos que 

houve uma boa preparação para a atividade de produção textual, com incentivo à 

participação e elaboração de etapas anteriores para a sua realização, entretanto notamos 

que os alunos poderiam ser menos influenciados sobre o que iriam escrever. 

A professora 2 optou por realizar a atividade de interpretação de forma coletiva. 

Consideramos que esta também é uma possibilidade, mas requer do mediador algumas 

habilidades, como questionar mais os alunos e aguardar as respostas deles. Esse 

momento, na turma 2, ficou um pouco tumultuado. Os alunos, além de discutir 

coletivamente, tinham que registrar, sem possibilitar à professora uma avaliação de 

como cada criança compreendeu o texto e a participação de todas. Mesmo assim, alguns 

princípios foram contemplados, por favorecer a reflexão sobre as questões, que eram 
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problematizadoras (1 e 2), com a explicitação verbal dos alunos, com os conhecimentos 

valorizados pela professora (4 e 7). Abaixo segue extrato da aula da professora 2: 

 

P: Agora continua cada um na sua dupla. Cada um na sua dupla. A profissão de Aninha 

é funcionaria pública, mais ou menos 40 anos. Vejam só: a entrevista foi feita pra que? 

A gente quer responder uma questão. Qual é a questão? Vocês acham que a carta 

continua firme e forte ou não? E depois só tem saudade quem escrevia carta. Então essas 

duplas arrumadinhas desde o começo do trabalho. Olhe, eu vou entregar a vocês umas 

folhas de papel ofício, porque no papel ofício vocês vão poder fazer em colunas. Vamos 

retomando aqui. Gente, olha. Aqui vocês receberam essa produção inicial, se lembram? 

Aqui a gente ainda não tinha trabalhado uma reportagem. Agora a gente vai se lembrar 

de fazer essa reportagem com as características que já sabem. Por exemplo, como é a 

manchete? A letra é maior? Deve ter até oito palavras e deve ser um chamamento. Algo 

que chame atenção de quem vai ler. Depois qual outra característica? O olho. Tão 

lembrados do olho? Bianca tá lembrada do olho? Vocês colocam isso na reportagem. É 

em dupla. Você vai escrever o que ela disse. O que a gente perguntou, respondeu a 

pergunta da gente? Hoje em dia as cartas continuam firmes e fortes? 

A: Não. 

P: Depois da entrevista, você acha na sua entrevista que as pessoas continuam usando 

carta? 

A: Não. 

P: Então a carta não continua firme e forte? Então só resta saudade em receber e escrever 

cartas?  

A: É. 

P: Porque antigamente ela usava mais.  

A: Sim de amigos e parentes. 

A: Uma carta é tão pessoal que eu posso pintar e desenhar. 

P: Gente, olha o que Marcelo pensou: uma carta é tão pessoal, tão minha que eu posso 

pintar e desenhar. (...) Bora lá. Já chegaram a conclusão num foi? Essa dupla, depois da 

entrevista, o que foi que achou? Que a carta continua firme ou não?  

A: Continua. 

P: Continua firme e forte? 

A: Não.  

P: Continua firme e forte? 

A: Não. 

P: As pessoas trocaram a carta pelo que? 

A: E-mail. 

P: Telefonemas. Depois... Já que vocês estão agora, já que tem opinião a carta continua 

sendo firme e forte? 

A: Continua. 

P: As pessoas continuam escrevendo cartas? 

A: Não. 

P: Na banca um dos dois... Vai escrever certo? Como a gente vai fazer?  Da seguinte 

maneira: gente a manchete tem a letrinha maior, né isso? 

A: É. 

P: Qual a manchete do seu texto? Depois se lembrem do olho e depois o texto em si 

escrito em que, gente? 

A: Colunas. 

P: Passa uma régua no meio. Ok? Quando a gente vai colocar as vozes? Qual o tema que 

a gente tá trabalhando? Qual o tema da reportagem? 
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A: Carta. 

P: Carta. Respondendo, elas não são mais usadas como antigamente. Então elas não 

continuam firme e forte. Aí agora vou terminar de colocar... Agora coloquem a fala, 

agora as falas dos entrevistados. Coloquem segundo fulano de tal. Segundo fulano, idade 

a profissão, não manda carta, por isso, isso e isso. É pra dupla, bem bonita a reportagem.  

Segundo Aninha, tantos anos, merendeira da Escola Municipal Dr. Antonio... Ela não 

mandava cartas. (...) 

P: Tá todo mundo em dupla. Eu vou explicar agora. Vejam só: vocês já fizeram esse 

trabalho uma vez, estão com dificuldade em concentrar-se em dupla. Voltando. Nós 

vamos produzir agora uma reportagem. Uma reportagem é um gênero textual que tem 

características próprias. Vejam só: nós já temos nosso assunto? Qual assunto? Carta. A 

carta continua firme e forte? Porque a reportagem que nós lemos ficou em aberto. 

Algumas achavam que sim outras que não. Para isso vocês usaram outro recurso: a 

entrevista. É um gênero também. Tinha 4 perguntas, foi a dupla que fez a pergunta e a 

pessoa deu a resposta. Você vai colocar na sua reportagem a opinião que você tem a 

partir do que respondeu a pessoa que você entrevistou. É isso que a gente chama de 

inserção de vozes. É quando a pessoa que você entrevistou falou e você vai colocar a 

opinião dela. Se você colocou do jeito que ela falou você pode colocar as aspas e dois 

pontos. Mas pode dizer de acordo com fulana ela achou assim, ou então: na entrevista 

que fiz ela disse isso, isso e isso. Você vai citar aquela pessoa. Vou continuar falando. 

Qual o assunto da gente? Qual o tema da gente? 

A: A carta. 

 

O extrato acima foi retirado do quarto momento da aula, em que a professora 

também solicitou que os alunos entrevistassem pessoas da escola para que inserissem a 

voz delas nas produções, deixando assim o texto mais autêntico. Nesse momento, a 

professora contemplou 8 princípios do ensino sociointeracionista: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10. 

Percebemos que a professora ao solicitar que os alunos entrevistassem os 

funcionários da escola, elaborou com eles questões para melhor organizar os alunos e 

discutiu as respostas coletadas, refletindo com eles a maioria das respostas, mostrando 

aos alunos como poderiam inserir tais falas nas produções. Percebemos que a professora 

2 se destacou por ter a preocupação em conduzir bem os alunos, distribuindo-os, 

expondo a finalidade, o comportamento adequado para as entrevistas. Embora tenha 

dito que a entrevista é outro gênero textual poderia ter trabalhado as características 

comparando-as como as da reportagem. De forma geral, percebemos o incentivou ao 

trabalho em pares, a forma reflexiva do trabalho e a autonomia da professora em 

realizar tal atividade. 
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5.4. Princípios contemplados durante as aulas 

 

Nesse momento apresentaremos um quadro síntese com os princípios 

contemplados nas aulas das duas professoras de modo que seja possível uma 

visualização geral da condução das docentes.  

 

Princípios Aulas  

Professora 1 

(13 aulas) 

% Professora 2 

(10 aulas) 

% 

1. Ensino reflexivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. (todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas) 

100% 

2. Ensino centrado na 

problematização 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. (todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas) 

100% 

3. Ensino centrado na 

interação em pares e em 

grupo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13.  

(todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas)   

100% 

4. Ensino centrado na 

explicitação verbal   

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13.  

(todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas) 

100% 

5. Favorecimento da 

argumentação  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 

(10 aulas)  

76,92% 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10  

(8 aulas)  

80% 

6. Sistematização dos 

saberes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. (todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.  

(9 aulas)  

90% 

7. Valorização dos 

conhecimentos dos 

alunos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. (todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas) 

100% 

8. Incentivo à 

participação dos alunos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. (todas as aulas) 

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas) 

100% 

9. Diversificação de 

estratégias didáticas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11, 12, 13. (13 aulas)  

100% 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10.  

(7 aulas)  

70% 

10. Ensino centrado na 

progressão 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 (todas as aulas)  

100% 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. (todas as aulas)  

100% 
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Fazendo uma análise comparativa entre os princípios da abordagem 

sociointeracionista em que foram contemplados em todas as aulas pelas duas docentes, 

podemos perceber que as duas atenderam em comum sete princípios em todas as aulas: 

ensino reflexivo, ensino centrado na problematização, ensino centrado na interação em 

pares, ensino centrado na explicitação verbal, valorização dos conhecimentos dos 

alunos, incentivo à participação dos alunos e ensino centrado na progressão. Assim, 

podemos constatar que ambas buscaram desenvolver em suas aulas momentos em que 

os alunos foram expostos a situações de reflexão, como sujeitos ativos no processo de 

aprendizagem.  

Observando cada docente isoladamente, encontramos na turma 1, 9 dos 10 

princípios listados em todas as 13 aulas, ou seja, 90% dos princípios foram 

contemplados em todas as aulas. Na Turma 2, encontramos 7 princípios presentes em 

todas as 10 aulas, 70% dos 10 princípios. Trataremos de cada princípio separadamente. 

 

5.4.1. Ensino reflexivo 

O princípio do ensino reflexivo esteve presente em todas as aulas das duas 

docentes. Percebemos que as professoras se empenharam em desenvolver em suas aulas 

momentos em que os alunos pensassem sobre as diferentes propostas de trabalho.   

Podemos perceber, durante toda sequência, diferentes momentos em que a 

abordagem reflexiva tornou-se presente. Selecionamos abaixo um extrato da aula da 

professora 1 (mód. 2, aula 3): 

P: Vou ler uma reportagem e vocês vão ficar espertos para responder as perguntas sobre 

a reportagem. (Filhos do coração). Agora vou fazer as perguntinhas para vocês. O que 

vocês acharam? 

A: Interessante. 

A: Importante e triste. 

P: Por que importante? 

A: Porque desde pequenos as crianças esperam a adoção e elas tem que ser adotadas. 

A: Tem que ser bem tratadas. 

A: Porque há um processo pra cada mãe que quer adotar ou o pai. Para a criança ser 

liberada, uma pessoa tem que ir lá e ver a casa e ver se ela tem condições de cuidar. 

P: E as crianças nascem em uma família?  

A: Nascem. 

P: E por que elas precisam de uma família? 

A: Para cuidar delas. 

P: Então, toda criança precisa de uma família para cuidar dela? 

A: Para dar de comer. 

P: Toda família cuida da criança? 

A: Nem todas. 
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P: Quando isso ocorre, o que é que acontece quando os pais batem, tentam até vender o 

filho. O que acontece com as crianças? 

A: Vão para o orfanato. 

P: E ficam no orfanato fazendo o que? 

A: Esperando para ser adotado. 

P: O que você percebeu através da reportagem? Que demora para que a criança seja 

adotada? O que provoca essa demora para a adoção? 

A: A justiça. 

P: A justiça é lenta? 

A: É. 

P: Por que a justiça fica demorando? 

A: Porque tem muitos. 

P: Qual a primeira tentativa da justiça? 

A: Investigar. 

P: Não. 

A: Investigar se os pais terão cuidado com os filhos. 

P: Quase isso, o que provoca essa tentativa? 

A: Porque dão preferência aos pais biológicos. 

P: O que danado são pais biológicos? 

A: A mãe e o pai verdadeiro. 

P: A mãe e o pai que geraram o bebê. Olha lá, o juiz fica tentando que a criança volte 

para a família biológica. Quando não é possível? 

A: Passa para os pais adotivos. 

P: E aí durante esse tempo de espera quem fica cuidando? 

A: Os donos dos orfanatos. 

(...) 

Percebemos que as questões propostas pela professora permitem que os alunos 

reflitam sobre o conteúdo abordado, sobre causas e consequências do assunto discutido, 

agindo como interlocutores reais, na construção de sentidos. A professora possibilitou 

também que os alunos refletissem sobre alguns elementos de identificação da 

reportagem lida, como os autores, o nome do jornal em que ela circulou, o local da 

publicação.  

A professora 2 também desenvolveu este princípio em todas as aulas da 

sequência, como podemos ver no exemplo abaixo (mód. 5, aula 6): 

P: Vamos lá: Lan House. Ou melhor: São Paulo. Lan Houses e outros centros de acesso 

à internet oferecem um serviço que pode causar prejuízo a terceiros e são responsáveis a 

responder judicialmente caso os usuários pratiquem conduta ilícita (leitura da 

reportagem). Então todo mundo aqui que usa lan house, quando vai à lan house, vocês 

preenchem um documento? Vocês tão usando o computador lá, vocês colocam o nome 

de vocês, endereço?  

A: Não. 

A: No e-mail. 

P: Não, não é no computador, eu tô perguntando para usar, para sentar na cadeira e usar 

a máquina, vocês preenchem algum documento? 

A: Não. 

A: Preenche. 
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P: Não. Um formulário como Marília de Freitas, rua num sei o que, tal, telefone. A: 

Não. 

A: Eu boto o nome. 

P: Não filho, eu não to falando no computador não, eu to falando de você pagar a lan 

house e usar naquela hora. Então essa lei existe. Essa lei existe em SP, em Recife, em 

todo lugar. Então, porque não preencher? Mas por que não preencher os documentos? 

Aí a lan house é responsável pelo que você fez lá. Essa reportagem tá dizendo porque a 

moça ganhou. Imaginem alguém como vocês que usam lan house, usou, e não foi nem 

com o computador da lan house, chegou lá com um laptop, um notebook, uma coisa 

parecida e usou pela rede wireless.  

A: Ham?  

P: Pela rede sem fio. A gente aqui usa. Na lan house, eles não pediram a identificação 

da pessoa. O que foi que aconteceu? Quem consegue lembrar? O que foi que um 

usuário de uma lan house fez? O que foi que um usuário da lan house fez com a 

administradora de empresas? Quem consegue lembrar? O que foi que aconteceu aqui 

nessa reportagem? Ela processou por que, Carolina? Não prestou atenção. Você 

consegue lembrar, Daiana? O que aconteceu? 

A: Ofendeu ela. 

P: Como? 

A: Botando pra fora. 

P: Não. Teve o que no computador? Xingou, falou mal dele, onde? Mandando e-mails 

pra quem?    

A: Pra ela. 

P: Para os clientes dela. Dizendo que ela era desonesta. Aí, o que ela fez?  

A: Ele botou na justiça. 

P: Ele quem?  

A: O homem. 

A: Ela foi na justiça. 

P: Ele quem?  

A: A internet. 

A: O homem. 

P: Muito bem. Fernanda quer dizer o seguinte: ela foi conseguir na justiça rastrear para 

saber de onde partiu aquele e-mail. Aí pelo IP que é uma identificação que tem, 

localizou que foi naquela internet, então quem foi processado? 

A: O dono. 

P: O dono de quê? 

A: Da lan house. 

P: Por que ele foi processado? 

A: Por danos morais. 

P: Danos morais. E por que ele foi processado por danos morais? O que foi que ele fez? 

Qual foi a falha dele?  

A: Permitiu. 

A: Que os outros usassem. 

P: Por isso que eu perguntei: vocês se identificam? 

A: Não. 

P: Então se você fizer alguma coisa quem vai penar é o dono da lan house. 

A: Lan house. 

P: Porque vão descobrir que foi dali que saiu. Mas essa reportagem escutou só a 

mulher? Quem foi a outra voz que falou aqui nessa reportagem?  

A: O dono da lan house. 
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P: Mas teve uma outra voz que é o advogado. O advogado, professor da Universidade 

Católica de Salvador. É uma coisa recente. Ele concordou com a juíza que puniu a lan 

house a indenizar. Indenizar é quando você recebe algo porque eles fizeram alguma 

coisa errada. Um mal, um dano. Quando bate no seu carro indeniza. Quando fala mal de 

você, indeniza. Então nesse caso ela foi indenizada em 10 mil reais porque uma pessoa 

mandou e-mails para os clientes dela falando mal dela.  

 

A professora 2 realizou uma boa discussão a partir da reportagem lida. Os alunos 

construíram relações sobre as situações que acontecem na sociedade de forma crítica, 

responderam perguntas de leitura diferenciadas, identificaram as vozes das pessoas 

envolvidas no fato abordado na reportagem, bem como estabeleceram outras relações 

sobre a mesma situação. Destacamos que a condução da professora permitiu que os 

alunos desenvolvessem habilidades sofisticadas, como a identificação de inserção de 

voz das pessoas da reportagem. 

O ensino pautado na reflexão está apoiado numa concepção de língua como 

discursos e enunciação. Como já discutimos anteriormente, no referencial teórico, uma 

concepção de língua enquanto discurso e enunciação “implicará uma postura 

educacional diferenciada, uma vez que situa a linguagem como o lugar de constituição 

de relações sociais, onde falantes se tornam sujeitos” (GERALDI, 1997, p. 41).     

Assim, percebemos que as professoras não realizaram apenas a leitura das 

reportagens, elas discutiam as temáticas e fatos abordados e faziam perguntas de modo 

que os alunos refletissem sobre os assuntos, fazendo relações entre as diferentes 

informações apresentadas e sobre as características do gênero, assim demonstram que o 

ensino pode ser desenvolvido de modo articulado em que a reflexão sobre as 

características do gênero e as temáticas juntas são complementares e interativas, 

permitindo que os alunos aprendam numa situação maior de reflexão. 

 

5.4.2.  Ensino centrado na problematização 

 

O segundo princípio, ensino centrado na problematização, também foi 

contemplado em todas as aulas pelas duas professoras. Os alunos, durante a sequência, 

refletiam através de questões problematizadoras, em que os alunos são desafiados a 

resolverem problemas sobre as temáticas abordadas, sobre as características do gênero, 

as formas de desenvolver as atividades. Este princípio está apoiado no pressuposto de 

Brousseau (1996) que define a organização do ensino como “um conjunto de condições 

potencialmente capazes de gerar a produção de um conhecimento determinado, como 
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resposta a um problema proposto e graças à interação do aluno com o meio didático que 

foi criado” (IN: GUIMARÃES, OLIVEIRA e RIBEIRO, 2001, p. 5), de acordo com o 

que discutimos no capítulo 2, item 2.5.  

Abaixo segue um extrato de aula da professora 1, desenvolvida no módulo 3, 

aula 4: 

P: Voltando à atividade... quando nós fomos ao recreio é... nós estávamos discutindo 

atitude das pessoas em relação ao fato, ao que tinha acontecido. Agora eu vou chamar 

atenção para uma coisa. Ontem quando vocês produziram uma reportagem, lembra que 

muita gente... vocês lembram que eu disse que esse texto não é uma reportagem, esse 

texto é uma entrevista? Lembra que eu falei isso? Tinham alguns até que eu falei assim: 

esse texto não caracteriza uma reportagem, ele é um relato. Lembra disso também? 

A: Disse que era uma entrevista. A gente não, você. 

P: Ok. E aí é...nós estávamos comentando que ontem na produção da reportagem alguns 

alunos, algumas duplas fizeram um verdadeiro relato, fizeram uma entrevista e não a 

reportagem, a gente observa. Hoje, eu tenho certeza que tanto no texto que vocês leram 

tanto quanto essa que eu li, que fala do bicho-homem, humanos passam dia em jaula, a 

gente observa dentro da reportagem a entrevista. Agora... como a gente começa uma 

reportagem e como a gente começa uma entrevista?  Tipo, Juliana, ela vem aqui. Ela faz 

alguma reportagem com alguém? 

A: Sim. 

P: Reportagem? 

A: Não. Ela faz entrevista.  

P: Ela faz entrevista. E o texto que Juliana se comunica com vocês. Como é que começa 

o texto dela? Quem já foi entrevistado? 

A: Eu. 

A: Ela dá bom dia. 

P: E depois? 

A: E depois diz o nome. (...) 

A: Ela pegou o papel e depois disse. 

P: Ela leu algo e depois falou com você. Ela disse o que? 

A: Ela leu a pergunta. 

P: Ela fez uma pergunta. Então a entrevista, ela começa com que? 

A: Perguntas. 

P: Então a reportagem essa que vocês leram aí, que está nas mãos de vocês, tem alguns 

desses textos que começam com perguntas? 

A: Não.  

P: Algum texto começou com perguntas? 

A: Não. 

P: Então a característica de uma entrevista é justamente essa. Houve o cumprimento 

como alguém aqui disse, ela deu o bom dia, se identificou e em seguida fez uma? 

A: Pergunta. (...) 

P: Agora na reportagem a gente vai ter perguntas e respostas? 

A: Não. 

P: A gente vai ter o que na reportagem? Antes de qualquer coisa. 

A: Manchete. 

P: Não. A manchete só surgiu por que havia um? Havia um? 

A: O olho. Assunto. 

P: Assunto. Olha só, a reportagem ela trata, ela fala de um? 
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A: Assunto. 

P: E não fazendo perguntas e respostas. Dentro desse assunto se escuta e pergunta a 

alguém o que aquela pessoa pensa sobre? Aí hoje aqui vocês viram que havia 

reportagens diferentes sobre o mesmo assunto. E as pessoas agiram iguais ou 

diferentes? 

A: Tudo igual. 

P: Vamos ouvir a reportagem que essa equipe leu.  

A: “Tubarão é morto a pauladas por banhistas em praia do Rio”. (leitura da reportagem) 

P: Olha lá essa reportagem dele. Vocês ouviram onde aconteceu? 

A: No Rio. Rio de janeiro. 

(...) 

 

 Através desse extrato, percebemos que a professora trouxe questões 

problematizadoras para os alunos de modo que refletissem sobre as suas produções de 

texto, em que não estavam adequadas ao gênero reportagem. A professora utilizou uma 

situação vivenciada por eles para que comparassem as características dos dois gêneros 

(entrevista e reportagem) de modo que eles conseguiram visualizar as dificuldades. A 

professora ainda solicitou que os alunos identificassem os assuntos abordados em 

reportagens lidas anteriormente, resgatando as informações já discutidas por eles em 

sala de aula. Desse modo, podemos verificar que, em lugar de apresentar as 

informações, a professora fez perguntas, elaborou problemas durante a aula. As 

crianças, algumas vezes, individualmente, em grupo ou dupla, outras em grande grupo, 

resolveram os problemas propostos pela professora. 

 A professora 2 também proporcionou momentos de muita problematização 

durante a sequência, como podemos ver abaixo (módulo 1, aula 2): 

P: Quem sabe o que é um jornal? 

A: Eu.  

P: Como é o nome desse jornal? 

A: Jornal do Comércio. 

P: Aqui em Recife tem outros jornais que circulam assim? 

A: Tem. 

P: Quais são? 

A: Vários. 

P: Que vende na banca. 

A: Aqui PE. 

P: Aqui PE. 

A: Folha. 

P: Folha de Pernambuco.  

A: Diário de Pernambuco. 

P: Eu tava querendo dizer que circulam são três. O Aqui PE faz parte do Diário, né? É 

pequenininho e mais barato. Quanto ele custa?  

A: 25 centavos. 

P: 25. Ele traz todas as notícias?  

A: Professora, 25 centavos, é? 
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P: O jornal aqui PE é. A gente escuta ela oferecendo. E o que é que tem no jornal? O 

que é que a gente encontra aqui? Por que é que a gente pega o jornal e compra o jornal 

por 25 centavos ou 1 real ou 1, 50?  

A: Pra saber as notícias. 

P: E o que mais? 

A: Pra ver o futebol. 

A: Para ver quem ganhou e quem perdeu. 

P: Resultado do jogo. O que mais? 

A: Trabalho. 

P: Procurar emprego. (...) 

P: Aqui tá parecendo uma redação de jornal. Agora voltando pra cá. Eu sei o que é um 

jornal e já sei mais ou menos o que tem dentro. Agora como é que eu faço para localizar 

as coisas aqui? Se eu quisesse agora ver o jogo de sete erros, como era que eu ia achar? 

A: No jornal. 

P: Certo. Mas aqui na capa não tá. 

A: Abrir e procurar. 

P: E ele é dividido, como esse jornal? 

A: Em partes. 

P: Em partes. Como é que chama cada parte dessa? As folhas soltas dentro. 

A: Se fosse junto era mais fácil. 

P: Se fosse junto era mais fácil era? Será? 

A: Era. 

P: Vamos pensar: como é que eu chamo cada uma dessas partes desse jornal? 

A: Partes. 

P: Como é que eu chamo cada uma dessas partes?  

A: Publicação. 

P: Publicação não. Divisão de páginas. Mas essa divisão forma um? 

A: Jornal. 

P: Desse primeiro bloco o que eu encontro no caderno C. 

A: Fama. (...) 

P: Gente, eu queria trabalhar com vocês o seguinte: o jornal é dividido em partes e essas 

partes vamos chamar de? De que gente? Cadernos. O caderno C é o caderno que traz 

entretenimento. Vamos pensar em outra coisa: como vocês ganharam caderno de 

matéria, até já compraram antes de chegar o da prefeitura. Quando a gente divide, a 

gente localiza mais fácil, né assim? 

A: É. 

 Podemos perceber que a professora 2 desenvolveu esta aula de modo que os 

alunos tinham que pensar sobre a organização do suporte jornal, identificar os cadernos 

que o compõem, identificar os jornais que circulam na cidade. Desse modo, durante a 

aula a professora problematizou bastante com os alunos, fazendo refletirem sobre a 

organização e estrutura do jornal, de modo que os alunos participassem e explicitassem 

seus conhecimentos prévios durante as discussões. 

Assim, destacamos que a professora 2, neste momento, desenvolveu seu trabalho 

em consonância dos pressupostos elencados por Souza (2005), quando citou algumas 

possibilidades de trabalho com jornais, como, por exemplo:  
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Ter acesso a “um só tempo” ou, no “mesmo suporte”, às linguagens 

peculiares aos diferentes textos, aparecendo essas de forma adaptada 

aos contextos de uso e articuladas com a atualidade e refletir sobre o 

mundo tomando por base diversa temáticas, como: a política, a 
economia, a literatura, a educação, os esportes, o lazer, etc.; 

propiciando o que poderíamos identificar de consciência cidadã, e a 

possibilidade de relacionar conteúdos escolares com a vida real (P. 
102-103).  

 

5.4.3. Ensino centrado na interação em pares 

 

O terceiro princípio, ensino centrado na interação em pares também foi 

contemplado pelas duas docentes em todas as aulas. Os alunos desenvolveram as 

atividades em duplas e em grupos. Destacamos que essas formas de organização dos 

alunos permitem maior troca entre eles, desenvolvendo habilidades atitudinais, 

construção e socialização dos saberes.  

Percebemos no extrato abaixo que a professora 1 mobiliza os alunos para 

fazerem as atividades em grupo e informa como eles devem agir para que todos 

aprendam e realizem a atividade (módulo 5, aula 6): 

P: Quarta série, depois que vocês devolverem o jornal, o texto dessa reportagem vai ser 

lido pra toda equipe e vocês vão produzir uma manchete, de repente cada um produz 

uma manchete e vocês elegem qual vai ser a manchete ou então vocês combinam qual 

vai ser a manchete, qual a manchete mais adequada, agora, pra isso, todos tem que ter 

tido acesso à reportagem, então há necessidade que todos tenham lido. Quarta série! 

Licença! Licença, quarta série! A chuva tá produzindo ruído, então o que a gente vai ter 

que fazer? Vai ter que ler, no cochicho, de uma forma que garanta que todos da equipe 

escutem, e que todas as equipes possam ler cada uma a sua reportagem.  

(...) 

P: Qual foi o comando que eu dei? Leia a manchete, produzir... leia a reportagem e 

produzir a manchete, estou dando 15 minutos pra tudo isso. (...) 

P: Faltam 5 minutos. (...) 

P: Eu dei 10 minutos pra ler a reportagem, 5 minutos pra produzir a manchete. Alguma 

dúvida? (...) 

P: Quarta série, o tempo acabou, certo? Agora eu vou pedir a cada equipe que leia a 

manchete que escolheu, que elegeu. Licença! Todo mundo ouvindo atentamente. 

Márcia, algum problema? Não, ótimo. O comando foi fazer a leitura de uma reportagem 

e dessa leitura ser retirada uma manchete, vocês leram a reportagem? 

A: Sim. 

P: Depois que leram a reportagem, a equipe tem que produzir uma manchete para essa 

reportagem que foi lida, fizeram isso? 

A: Sim. 

P: Agora vocês vão socializar. Vocês vão dizer pra turma qual foi a manchete que vocês 

acharam adequada, que iria atrair o leitor para ler essa reportagem produzida por vocês. 

Depois, eu vou ler pra vocês qual foi a manchete original que estava lá no jornal.  
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Um aspecto a ser destacado na professora 1 é que ela desenvolveu três momentos que 

não estavam planejados na sequência de modo que favorecesse a interação em pares. 

Nos módulos 4 (aula 5) e 9 (aula12) a professora solicitou que os alunos discutissem em 

duplas as aprendizagens adquiridas sobre as características do gênero e sobre as 

pesquisas realizadas sobre a temática do preconceito, respectivamente. 

Os alunos discutiram o que tinham aprendido e as formas como realizaram suas 

pesquisas, tornando, assim, as aulas centradas na interação de forma diversificada e 

incentivando a explicitação verbal dos conhecimentos. Outra estratégia adotada pela 

docente 1 foi no momento em que as crianças revisaram suas produções em dupla, 

como aconteceu na aula 10, módulo 8.  Nessas atividades os alunos são capazes de 

expor suas estratégias de aprendizagem, argumentar, justificar suas escolhas, elaborar 

hipóteses, aprender a escutar, ampliando assim seus conhecimentos e novas atitudes. 

 A professora 2 destacou em uma das aulas que os alunos deveriam respeitar os 

colegas durante os trabalhos propostos (Produção final, aula 10).  

P: Agora vejam, todos sentados. Eu sei que tá todo mundo ansioso porque viu ali no 

quadro algumas coisas escritas. Eu gostaria de conversar com vocês, a primeira coisa: eu 

vou explicar. Vou retomar uma fala do começo da aula. Quando Juliana começou a 

trabalhar conosco, esse projeto desse trabalho dela, ela fez, ela trouxe uma proposta de 

trabalhar em dupla um texto. Esse texto ela tirou uma cópia. Esse texto que a gente vai 

fazer agora, que é o último texto desse trabalho que ela tá fazendo conosco, também vão 

ser as mesmas duplas. Por isso que eu coloquei já os nomes, as duplas que fizeram 

naquele primeiro momento vão fazer agora. Acontece que ... Uma pessoa que tinha feito 

o trabalho inicial faltou. Caio e Kelinton faltaram. Os dois, anulou a dupla. E Fernanda 

que tinham feito com Bia, ela não veio. Em compensação, chegou Cássio, que tinha feito 

só e Lucas e Mariane não tinha vindo nesse dia. Cássio vai receber alguém e Bia que 

perdeu Fernanda, vai receber alguém. Se eu quiser, eu posso fazer Bia com Lucas, Bia 

com Mariane ou Bia com Cássio. Nós fizemos a opção de Bia com quem? 

A: Mariane. 

P: Por causa da afinidade. Cássio tinha feito sozinho, agora faz com Lucas. 

A: Oxe, tia. 

P: Eu não estou. Imagina, tá? Ana Rita no começo do ano: ah você eu quero, você eu 

não quero, não, você é peste, você é ruim. Não é assim. Venha de onde vier, ficam 

matriculados e a gente trabalha muito bem. É verdade ou não? 

A: É.  

(...) 

P: São quatro perguntas. Quero fazer a simulação. Cada um vai fazer a pergunta pra 

mim. Eu sou a entrevistada. Meu nome é Ana Rita, 42 anos, sou professora. Vamos lá. 

A: Quando você quer ou precisa comunicar-se com alguém que está distante, o que você 

faz? Você escreve uma carta, telefona ou manda e-mail? 

P: Normalmente eu telefono. Às vezes quando tenho acesso ao computador eu mando e-

mail. Carta menos, mas uso também. Segunda pergunta, Marília, faça a mim. (...) 

Pronto. Adorei, Milena. Enquanto a pessoa faz a pergunta, um escreve (dupla). 

A: Eu faço a pergunta, Bia escreve. 
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P: Pronto. Agora podem ir. Educadas pelo amor de Deus. Quem tiver pronto pode ir. 

Gente, bom dia, com licença, tudo direitinho. No final agradeçam. Pode ir meu amor.  

P: Lucas e Cássio vão aí fora.  

(Tempo para as crianças entrevistarem os funcionários da escola) 

 
 

 Salientamos que existem diferentes formas de organizar os alunos e propor 

atividades de modo que a interação seja contemplada nas aulas. As interações, sejam de 

forma coletiva ou em pares, desenvolvem habilidades específicas e proporcionam novas 

aprendizagens. Assim, percebemos que as duas docentes desenvolveram o trabalho, 

permitindo que os alunos fossem sujeitos ativos do conhecimento, proporcionando 

momentos diversificados de interação. Assim, corroboram com as ideias de Soares 

(1998, p. 59), de que o sujeito “constroi suas habilidades e conhecimentos da linguagem 

oral e escrita em interação com os outros e com a própria língua”.   

 

5.4.4. Ensino centrado na explicitação verbal 

 

 O quarto princípio elencado foi o ensino centrado na explicitação verbal. Esse 

princípio também foi contemplado em todas as aulas pelas duas docentes. O ensino 

centrado na explicitação verbal está respaldado pelos estudos de Karmiloff-Smith 

(1997), com a teoria da Redescrição Representacional, como discutimos no referencial 

teórico.  

 Os alunos durante a sequência explicitaram verbalmente quais foram as 

estratégias usadas nas atividades, os modos de resolver os problemas, os seus 

conhecimentos em relação aos assuntos abordados nas reportagens, as aprendizagens 

das características do gênero.  

 Abaixo segue um extrato de aula em que a professora 1 desenvolveu um ensino 

centrado na explicitação verbal (Módulo 4, aula 5). Nesta aula, os alunos foram 

convidados a discutirem em duplas as aprendizagens já adquiridas sobre as 

características do gênero reportagem:  

P: Nessa dupla quem é o relator?  

A: Gustavo. 

P: Pode falar Gustavo. 

A: Eu aprendi que na reportagem têm que ter manchete, uma autora, entrevistas. 

P: E sobre Reportagem impressa? 

A: Eu aprendi que no jornal tem vários cadernos e cada caderno tem a especificação, 

tem vários cadernos como caderno C.  

A: Eu entendi que o jornal impresso é não falado, e o jornal escrito tem vários cadernos 

para não se misturar os assuntos, o jornal impresso vem vários cadernos como da 
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política esportes, Brasil, etc. Aí nesses cadernos vem falando vários assuntos, tem 

manchete, reportagens, assinatura do autor, da autora, e entendi também que o assunto 

pode tá no mesmo, de maneiras diferentes. Ele vai ser escrito, pode ser outro autor que 

vai escrever. O jornal do Comércio tá o mesmo assunto do jornal da Folha, só que vai tá 

a manchete, vai tá a mesma, mas o assunto vai tá diferente. Por exemplo: o assunto pode 

tá outro, mas falando de outra coisa, daquele outro caso. A gente entendeu também que 

no jornal vem vários cadernos e nesses cadernos vem a carta do leitor que é pessoas que 

mandam essa carta pro jornal dizendo alguma coisa que aconteceu. Foi isso que a gente 

entendeu. 

P: Essa dupla: quem é o relator? 

A: Entendi também que tem muitos cadernos, como ele. Tem vários cadernos pra 

conhecer, classificados. 

P: Essa dupla quem é o relator? 

A: Eu entendi que no jornal tem informações, e nesses cadernos cada um tem seu 

assunto, e a reportagem tem que ter a data, identificação do local, a data, caderno C, 

economia. 

A: Eu aprendi que no jornal tem imagem, a data.  

A: Eu aprendi que tem que ter ilustração, vários textos. 

 

Nesse extrato de aula podemos perceber que os alunos, além de discutirem em 

duplas sobre o que aprenderam em relação às características do gênero, tiveram que 

socializar suas discussões para o grande grupo, explicitando os conhecimentos já 

adquiridos. Essa forma de atividade permite também que a professora realize uma 

avaliação formativo-reguladora durante a aula, passando a entender como os alunos 

construíram seus conhecimentos e refletindo sobre as formas de organizar as aulas de 

modo que os alunos progridam nas aprendizagens. Esse pressuposto apóia-se nos 

autores discutidos anteriormente, como Hoffmann (1992); Silva (2003); Ferreira e Leal 

(2006).  

A seguir temos uma extrato de aula da professora 2, em que os alunos eram 

questionados como estavam pensando sobre o conteúdo textual, (módulos 3 e 4, aula 5):  

 

P: Essa reportagem tava na Folha de São Paulo no dia 21 de outubro de 1996 (Bicho 

Homem). 

A: Faz tempo. 

P: Faz tempo, mas é bem atual, né? Podemos continuar? Qual o tema dessa reportagem? 

A: Bicho homem.  

P: É o título. E qual o tema? Qual o assunto?  

A: Homem preso na jaula? 

A: Sobre o homem.  

P: Sobre o homem, pessoas né? Seres humanos numa jaula. Num foi isso? 

A: Eu pensei que era... 

P: Um lobisomem, né? Aí como a gente tá trabalhando essas lendas, o lobisomem tá 

muito mais perto. Presente na sua vida, mas não foi não. Esse bicho homem é a 

manchete, né? E qual é o tema? Qual é o assunto desse texto? Kelinton quer falar agora. 
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Qual o assunto do texto Kelinton? Por que os homens estavam numa jaula? As pessoas, 

os seres humanos. 

A: Para uma experiência.  

P: Experiência de que?  

A: Comportamento. 

P: De quem? 

A: Das pessoas. 

P: Com relação a que? 

A: Umas com as outras. 

P: Não maltratar os animais. Que menino sabido. Exatamente, como é que a gente se 

sente no lugar do animal?  Como é que as pessoas viam as outras pessoas no lugar dos 

animais? Como? Não era animal, não. Seres humanos.  

A: Era pra soltar os seres humanos.  

P: E a gente solta os animais?  

A: Eu solto o meu. 

A: O meu gato fica o dia todinho solto. 

P: Mas aqui no zoológico, os animais ficam em jaulas. São animais selvagens que não 

estão no lugar deles, né isso? E como é que as pessoas tratam esses animais?  

A: Mal. 

P: Dá o que? Prego? 

A: É. 

P: E no zoológico, como é que os humanos se comportam?  

A: Dá comida aos animais. (...) 

P: O que é que Marília achou do texto? Qual o tema do texto, Marília? Vamos agora ver 

como reportagem. Vocês não viram a reportagem escrita. Quem olhou e perguntou, 

observaram uma ilustração. E aí os daqui da frente já foram dizendo. É jaula. Essa 

ilustração já antecipou um pouquinho do texto num antecipou? 

A: Já. 

P: Quando vocês viram, já ficaram pensando o que seria: Não perca, domingo exposição 

de primatas humanos. 

A: Onde tia?(A Professora mostra a ilustração). 

P: Como a gente já sabe que o tema... a proposta é a seguinte: todo mundo já 

compreendeu qual o tema dessa reportagem?  

A: Já. 

P: Qual o tema dessa reportagem? Fala de que? 

A: Do homem. 

P: Não. Aqui é título, o tema. Qual é o assunto? Maltrato de quê? 

A: Dos animais. 

 

Percebemos na condução da professora 2 que ela questionava os alunos a darem 

suas repostas de modo que tinham que refletir sobre o assunto abordado, identificando 

aspectos explícitos e implícitos no texto, desenvolvendo também opiniões.  
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5.4.5. Favorecimento da argumentação 

 

O princípio do favorecimento da argumentação foi contemplado em 10 aulas das 

13 desenvolvidas pela professora 1 (76,92%) e em 8 aulas das 10 realizadas pela 

professora 2 (80%).  

Percebemos que as docentes não exploraram em todas as aulas, os pontos de 

vista dos alunos, seus argumentos e contra-argumentos. Lamentamos por este princípio 

não ter sido atendido em todas as aulas, já que o gênero reportagem dispõe de uma 

sequência tipológica favorável a tal habilidade, mesmo assim, podemos dizer que tal 

princípio foi bastante contemplado nas duas turmas. As temáticas trabalhadas durante a 

sequência, além de ser de interesse das crianças, favoreciam bons momentos de 

discussão, como podemos constatar no extrato de aula abaixo da professora 1 (mód. 6, 

aula 7): 

P: Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês em relação a essa reportagem: 

meninos x meninas. Vocês concordam ou discordam do que essas pessoas que deram 

depoimento aqui falaram? 

A: Eu discordo.  

P: Discorda de quem e por quê? 

A: Eu discordo porque eles não devem viver brigando. 

P: Presta atenção à pergunta, você discorda do que as pessoas que deram depoimento 

aqui falaram? Aí você concorda ou você discorda do que foi dito? Leio novamente? E 

aí? 

A: Eu discordo porque diz aí que as meninas, os meninos, ficam fazendo... aí eu acho 

que não deve fazer isso, os meninos também tem que saber perder não ficar brigando. 

A: Não, mas tem algumas meninas que são muito impliconas também, peraí, nem tem 

tanta santinha, santinha assim, não.  

A: Eles colocam os negócios aí pra quem lê não fique desunido, pra menina não 

reclamar com menino e o menino não reclamar com a menina e não ficar brigando um 

com outro. 

P: Você pensa que essa reportagem foi escrita com o objetivo de levar as crianças a 

refletir sobre atitudes delas na hora da brincadeira? 

A: É porque a senhora quando vai brincar comigo, aí fica tudo bem, mas aí quando vai 

brincar com elas, aí não fica tudo bem.  

P: Alguém pensa diferente? Vocês concordam com Fernanda? 

A: Concordo, concordo.  

P: Ok. É, ficou aqui bem enfatizado que as meninas quando perde vão bater nos 

meninos. 

A: É...dar tapa nas costas, puxa o cabelo, dá chute, dá murro. 

A: Mas, as meninas... teve umas meninas que disse que quando perde até canta uma 

musiquinha. 

 A: isso aí já é pra provocar. 

P: Ah...isso já é pra provocar. 

A: Éeee. 
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A: Teve um dia que a gente tava na quadra... meninos contra meninas. Aí a gente fez 

gol, aí as meninas começaram a reclamar, aí deu um carrinho na pessoa, deu-lhe chute.  

A: As meninas também não ficavam paradas. Aí começava a briga. 

P: Agora deixa eu perguntar uma coisa: por que quando começou a partida não misturou 

menino e menina? 

A: Sei lá, porque deixaram meninos contra meninas. 

A: Oh tia, agora quando os meninos e as meninas jogarem bola, assim também tem que 

saber perder, porque depois, por exemplo, os meninos tem que saber perder o jogo, não 

é sempre que a pessoa ganha, não. 

 

 Podemos perceber que a professora 1 desenvolveu um bom momento de 

discussão na turma, incentivando a participação dos alunos, desenvolvendo suas 

habilidades argumentativas. Tal habilidade permite que os alunos tornem-se mais 

críticos diante dos assuntos abordados, permitindo que eles ajam na sociedade de forma 

autônoma.  

 Quando comparamos o favorecimento da argumentação percebemos uma 

diferença em duas aulas da professora 1 para a professora 2. Na mesma atividade 

percebemos que a professora 2 não priorizou um momento de discussão para que os 

alunos explicitassem seus pontos de vista sobre a temática, como observamos na aula 

(módulo 6, aula 7): 

P: (...) A gente tá vendo que há uma divisão de gêneros. Menino brinca com menino e 

menina brinca com menina, segundo foi retratado aqui (reportagem). Na verdade, eles 

disseram que até misturam muito as brincadeiras, mas sempre tem brincadeira de 

menino e de menina. Agora eu queria saber de vocês. Vocês acham que é certo isso ou 

não?  

A: Não. 

P: É? 

A: Não, professora. 

A: É, professora. 

P: Tu acha que menino não pode brincar de boneca, não? 

A: Pode, menina pode brincar de carrinho.  

P: Agora quando cresce hoje em dia que todo mundo tem que trabalhar e as coisas estão 

tão difíceis. Será que o pai vai deixar o bebê com a fralda suja esperando a mãe chegar?  

A: Eu troco professora. 

P: Isso! Não deixa de ser homem por causa disso, não. Deixa? É mais uma habilidade. 

Antigamente mulher não dirigia.  

P: Agora vamos vê uma outra reportagem, só que eu vou... Vamos fazer um círculo. (...)  

 

Podemos perceber que a professora inicia as discussões perguntando o que os 

alunos acham, mas não estimula a ampliarem as respostas, dizendo porque concordam 

ou não com as brincadeiras e faz uma exposição breve do que ela própria pensa.  
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5.4.6. Sistematização dos saberes 

 

 O princípio da sistematização dos saberes foi contemplado nas treze aulas 

(100%) da professora 1 e em nove aulas da professora 2, correspondendo a 90% das 

aulas.  

Selecionamos abaixo um extrato de cada professora para melhor exemplificar 

este princípio. A professora 1 utilizou um momento de análise das produções para 

sistematizar os saberes sobre a reportagem, com o apoio do cartaz, como podemos 

observar abaixo (módulo 7, na aula 9): 

 

P: Eu vou entregar as reportagens que vocês produziram: os textos. Quem não está com 

a sua por causa da troca na segunda-feira vai analisar a reportagem, observando todos os 

critérios que uma reportagem deve ter. Então, vocês vão ler: licença. Eu acho que eu 

não me expressei bem. Corrigir não é apagar o que está escrito, não. Você vai ler e vai 

observar os critérios. Essa produção contempla... que está aí. E quais os que não estão 

aí. Não é para apagar e escrever nada não, viu? Você vai ler e vai observar o que consta 

e o que não consta. Olha, vocês entenderam que não pode apagar? Sim ou não? A gente 

vai produzir uma outra. André. Licença, licença. Olha, auto correção... não pode 

escrever nada na correção aí. Não tem que escrever nada. Vocês vão ler e vão observar. 

Observar. Escreve alguma coisa? 

A: Não. 

P: Não.  

A: Só o que tá errado. 

P: De ninguém, você vai observar o que botou, o que não deveria ter botado.  

A: A menina também não sabe nem escrever direito. 

P: Então agora é hora de corrigir. Agora não nessa. Na próxima que a gente vai fazer. 

Olha, qual é o objetivo dessa atividade? Melhorar e não quer dizer que melhorar é 

corrigir essa. Então só vai acertar uma vez? 

A: Não. 

P: Não, a gente vai aprender pra acertar todas as vezes. Daqui a pouco a gente vai 

conferir.  (dá um tempo para a análise). 

P: Ok, podemos começar?  Nós aprendemos que toda a reportagem tem que ter? 

A: Um assunto, ou tema verdadeiro. 

P: E esse assunto, esse tema tem que ser? 

A: Verdadeiro. 

P: Aí eu pergunto a vocês, o assunto que está aí que vocês acabaram de ler ele foi 

verdadeiro? 

A: Foi. 

P: Então esse item todo mundo acertou? 

A:Sim 

P: Segundo, na reportagem que vocês estão corrigindo ela tem uma manchete? 

A: Tem. 

P: Essa manchete tá chamando a atenção do leitor? 

A: Tá. (...) 
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Podemos perceber que os alunos refletiram durante a aula sobre as diferentes 

características da reportagem, em que a professora estimulava as respostas delas através 

de perguntas, e, após eles terem feito a análise em duplas, ela fez perguntas retomando 

cada característica da reportagem que tinha sido abordada. A professora, dessa forma, 

estimulou bastante a sistematização dos saberes, tanto em duplas quanto coletivamente.  

Abaixo, selecionamos um extrato de aula da professora 2 em que os alunos 

coletivamente sistematizaram seus saberem numa situação também de análise de 

produção de textos, retomando as características elencadas no cartaz, como podemos 

observar abaixo (módulos 8 e 9, aula 9): 

P: Aqui no final... Elas fizeram uma ilustração que aí eu não vou fazer igual, né? Agora 

a ilustração pegou as duas colunas. Vou botar aqui. Que as meninas colocaram um 

desenho ou ilustração e a referência ao texto. Cássio vai me dizer agora, lê pra mim as 

características da reportagem impressa (cartaz), essa reportagem aqui é reportagem 

impressa que saiu no jornal. O que é a manchete na reportagem, Cássio?  

A: Só teve olho.  

P: A manchete é o nome que se dá ao texto.  

A: O meu foi o olho, o texto tudo junto.  

P: Agora vamos ver. Marcelo lê aqui pra mim qual é a manchete do texto das meninas.  

A: Tubarão. 

P: Leia Tubarão. 

A: Tubarão é morto na praia de Joatinga.  

P: Alisson, a letra da manchete tá igual a letra do corpo da reportagem? 

A: Não. 

P: O que é que tá diferente? Qual a diferença dessa letra pra essa? O tamanho.  

A: A cor. 

P: Se a gente tivesse fazendo no computador seria mais escura. A cor também. Por quê? 

Chama mais atenção da gente a manchete ou o olho?  

A: A manchete. 

P: Ela é quem tem esse sentido.  Essa de pegar a atenção da gente pra aquilo. Depois da 

manchete o texto esta escrito em colunas? 

A: Tá. 

P: Quantas colunas têm o texto? 

A: Duas. 

P: Depois, tem o olho? 

A: Tem. 

P: Tubarão é morto por banhistas na praia de Joatinga. Por acaso aí tem inserção de 

vozes? Vamos ler? A gente primeiro vai fazer a correção. Vamos fazer a correção 

ortográfica. Vê se pode melhorar alguma coisa. Cássio, aqui comigo. Surfista invade a 

área de tubarão e é mordido na perna esquerda. Que área de tubarão é essa?  

A: Dos arrecifes.  

P: Mas é área de tubarão? Ou seria surfista invade a área...  

A: De tubarão. 

 

 Ressaltamos que a sistematização dos saberes pode ser realizada de diferentes 

formas, sobre o conteúdo abordado em um texto, sobre as características do gênero, 
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sobre o funcionamento da língua. Dessa forma, percebemos no extrato acima que a 

professora 2, nesta aula, priorizou os aspectos composicionais da reportagem e outros 

aspectos normativos, através de uma atividade de revisão textual coletiva.  

Através do princípio de sistematização dos saberes, os alunos participam de 

diferentes atividades com objetivos de sistematizar o que aprendem. Neste caso, o 

professor pode diversificar as estratégias de sistematização dos saberes. Ressaltamos 

que na proposta de planejamento a utilização de um cartaz com as características da 

reportagem elencadas a cada aula foi solicitada, entretanto percebemos que a professora 

2 realizava as sistematizações sobre o gênero mais oralmente, sem muito apoio do 

cartaz, diferentemente da professora 1 que, na maioria das aulas, apoiava-se nele, 

acrescentando outras características sempre que necessário.  

 

5.4.7. Valorização dos conhecimentos dos alunos 

 

O princípio da valorização dos conhecimentos dos alunos foi contemplado em 

todas as aulas das duas professoras.  

As docentes incentivaram os alunos a apresentem seus conhecimentos sobre os 

assuntos abordados, do suporte textual, do gênero trabalhado. A seguir segue um extrato 

da aula da professora 1 (Mód. 1, aula 2): 

 

P: O que é um jornal?  

A: Um jornal tem... Tem oportunidades. Tem... Vários programas. Tem...  

P: Oportunidades de?... 

A: De emprego. De cursos. De várias coisas. Também tem... Cadernos falando de 

política. Falando sobre... falando sobre.  

P: Alguém quer acrescentar? O que é um jornal? Olha a pergunta, viu? O jornal é um 

caderno? 

A: O jornal é um conjunto de cadernos.  

P: Fala Henrique. 

A: Vem com muitas informações. 

P: O jornal vem com muitas informações. Henrique, se alguém perguntar o que é um 

jornal? 

A:O jornal é uma fonte de saber. 

P: É uma fonte de saber. Quem mais me diria outra coisa? O que é um jornal? O jornal é 

uma fonte de informações. Todo mundo concorda que o jornal é uma fonte de 

informações? Sim ou não?  

A: Sim. 

P: O jornal é uma fonte de informação. Além de cadernos... De todas essas informações 

que foram ditas, você está trazendo o quê?  

A: Dentro dessas informações. Dentro dessas notícias. Dentro dessas reportagens vem 

é... as informações sobre o Brasil e fora do Brasil.  
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P: É isso?... E aí?... A gente vai dizer. O jornal é uma fonte de informações. Ficamos 

com esse conceito de que o jornal... Se alguém hoje nos perguntar... Se a gente sair 

daqui da aula e alguém nos perguntar o que é o jornal? É uma fonte de informações. 

Ficamos com esse conceito? Sim ou não?  

A: Sim.  

P: Agora levanta a mão pra mim quem já leu o jornal? Ok. Então muita gente já leu o 

jornal. Quem lembra do nome do jornal? Por que todo o jornal tem nome, não é? 

A: Tem. 

P: Vamos ver quem lembra. Milena leu? Márcia lembra? Oi. Quem lembra do nome do 

jornal?  

A: Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco. 

P: Ok. Henrique?  

A: Folha de Pernambuco. 

P: Stephani leu algum jornal? Qual o nome do que você já leu? 

A: Jornal do Comércio. 

 

 Nesse extrato de aula percebemos que a docente 1 priorizou o trabalho com o 

suporte, valorizando os que os alunos já sabem sobre o jornal, como formulação de 

conceitos sobre ele. 

 A professora 2 também valorizou os comentários dos alunos durante as 

discussões e incentivou a participação deles a partir da leitura das reportagens. Nesse 

extrato (módulo 2, aula 3), podemos perceber que a professora explora o assunto 

abordado e escuta o que os alunos pedem para expor. 

P: Filhos do coração é o título do texto, mas nesse caso, na reportagem, a gente vai 

chamar de manchete. Manchete é o nome que se dá ao título. Ao que vai chamar a 

atenção da gente. Quando você viu Filhos do coração num chamou atenção? 

A: Chamou. 

P: Alguém acha que coração tem filho? 

A: Não. 

A: Tem amor. 

P: Muito bem, Rafael. Vocês acham que o título foi bem elaborado? 

A: Foi. 

P: Por que? Por que chamou sua atenção? Por que falou? 

A: Chamou, professora. 

P: E agora veja, quando a gente falou em amor, quando a gente falou em paixão a gente 

colocou um coração. Quando a gente fez o cartaz dos namorados a gente colocou uma 

representação do amor.  

A: Quem foi que inventou o coração? 

P: Não sei, mas vamos pesquisar. 

A: É a Mão fechada. 

P: Borá lá. Agora me digam uma coisa... continuando, tem uma parte nessa reportagem 

que foi super interessante e falou assim: segundo os psicólogos, a criança criada em 

orfanatos enfrenta sérios problemas. Quais são, gente?  

A: Violência. 

P: No orfanato? Quem tá no orfanato sofre no orfanato? 

A: Não. 

P: Quem vai pro orfanato, vai porque não tem? 
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A: Abrigo. 

P: Não tem uma família que abrigue, não tem acolhida. Vocês conhecem algum 

orfanato aqui perto? 

A: Eu. Na frente da casa da minha tia tem. 

P: Eu conheço também. Ali atrás da Imaculada tem, né? 

A: É. 

P: E as crianças que estão ali, tão por quê?  

A: Porque não tem família. 

P: Não tem família, não tem quem abrigue, não tem quem dê amor. Não tem, por quê? 

Porque os pais morreram. Alguns também porque quando os pais morreram que não 

tem nenhum parente, são órfãos. Outros porque foram maltratados. Outros não têm. 

A: Condição.  

P: Que problemas eles enfrentam? 

A: Vários. 

P: Quais? 

A: Ser rejeitada.  

P: Ser rejeitado. É muito importante gente. Agora vejam.  

A: Essa crianças são...  (...) 

 

 Diante da condução da professora 2, percebemos que a mesma valoriza os 

conhecimentos que os alunos já tem sobre o tema abordado. 

 Através da valorização dos conhecimentos dos alunos, os professores podem 

utilizar suas respostas para avaliar o que os alunos já sabem, replanejar suas aulas, 

reconduzir seus encaminhamentos, permitindo um direcionamento maior da 

aprendizagem dos alunos e proporcionar uma maior autonomia da aprendizagem, como 

destacam os autores Hoffmann (1992), Ronca (1998), Silva (2003), Leal (2009), que 

foram discutidos no capítulo 4 do referencial teórico.  

 

5.4.8. Incentivo à participação 

 

O princípio de incentivo à participação também foi contemplado em todas as 

aulas pelas duas docentes. Os alunos participaram das aulas de diferentes formas, sejam 

em atividade em duplas, em grupos, coletivamente. Em todas essas formas as 

professoras estimularam a participação de que estavam presentes, evitando dispersão e 

apatia. Assim, as docentes garantiram o envolvimento dos alunos nas aulas de forma 

bastante eficaz. 

Abaixo iremos analisar um extrato de aula da professora 1 em que de estimulou 

a participação dos alunos (módulo 7, aula 8): 

P: A gente fez um combinado sobre o nome do jornal num foi? 

A: Jornal... 
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P: Eu lembro disso, não sei se você veio nesse dia. 

A: Era suplemento infantil. 

P: Não, suplemento infantil era o caderno. A gente fez um acordo: Jornal do Laborê. 

Até a gente fazer uma eleição pra gente definir o título do nome do nosso jornal 

A: Super jornal Laborê 

P: Jornal do Laborê, vem o que agora? 

A: O nome do caderno. 

P: Que a gente combinou o que? 

A: Suplemento infantil. 

A: Depois vem o nome do bairro. 

A: Depois vem a data. 

P: Eita. Jornal do Laborê. Podemos? 

P: Jornal do Laborê. Aí, olha, dá um espacinho e vem o nome do caderno. 

A: Suplemento infantil. 

A: Oh professora, suplemento infantil para todo Brasil 

P: Uhrru fez uma rima num foi? Ok, logo depois o local.  

A: Jaboatão. 

P: Eu vi alguém dizendo o nome do bairro. É o nome do bairro? 

A: Não. 

A: Suplemento infantil para todo Brasil. 

P: Pronto agora a gente vai conversar sobre...  

P: Ok 4ª pronto? Licença 4ª série. Eu gostaria que todos participassem da discussão que 

vai acontecer agora, porque essa sala para mim funciona como um termômetro para eu 

perceber se vocês estão entendendo ou não. 

A: Se estão quente ou não.  

P: Certo, se tá quente, frio, se tá morno. 

A: E a senhora tem que ficar de olho nos argumentos. 

A: E no que tá acontecendo aqui na sala. 

P: Ok. Olha o assunto que vamos conversar agora.  

 

 Percebemos que nesta aula a docente incentivou a participação dos alunos numa 

proposta de atividade sobre ataques de tubarão. Numa de suas frases ela destaca: “Eu 

gostaria que todos participassem da discussão que vai acontecer agora, porque essa sala 

para mim funciona como um termômetro para eu perceber se vocês estão entendendo ou 

não”. Através da sua fala percebemos que a professora se preocupa em incentivar a 

participação dos alunos, pois através das informações que os alunos irão fornecer, ela 

tem um panorama de como os alunos estão aprendendo. Conforme destacamos no 

referencial, na parte de avaliação, a professora tem uma prática de avaliação formativo-

reguladora, pois durante todo o processo de ensino e aprendizagem ela busca 

informações diversificadas para avaliar suas crianças.  

 A professora 2 também estimulou em suas aulas a participação dos alunos, como 

podemos ver abaixo (módulo 2, aula 3): 

P: Mariane, Fernanda e Bianca vou chamar grupo 1, o grupo 2 de Marília, Vanessa e 

Beatriz, Cássio, Mateus Leonardo e Lucas, grupo 3, grupo 4: Kelinton, Tácio e Alisson, 

grupo 5: Marcelo, Daiana e Milena, grupo 6: Edilson, Samuel e Rafael. Presta atenção. 
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Lucas tá fazendo o texto, mas não compreendeu uma coisa. Não é pra fazer três textos 

em um não. A reportagem é o texto dos três juntos, é a opinião dos três. Presta atenção, 

aqui gente tem dizendo que foi o...  

A: a senhora não avisou 

P: Avisei, sim senhor. Gente por acaso eu não avisei que era um texto pro grupo não? 

A: Que sentido teria trabalhar em grupo pra cada um fazer o seu? Faria individual gente. 

A reportagem é sobre o que, Milena? Gente qual a manchete do teu Kelinton? 

A: Adoção 

P: Não, Kelinton,qual a manchete? Aí é o tema? Qual a manchete aqui? Do seu? Qual é 

do seu trabalho? A manchete tá pronta? Adoção: uma forma de ajudar as pessoas. 

Vamos lá, Kelinton deu a ideia, de colocar essa manchete, vejam só: Adoção: uma 

forma de ajudar a quem? 

A: As crianças? 

P: Só as crianças. 

A: Os adolescentes. 

P: Porque há quem adota e há quem é adotado. E quem gostaria de ter seus filhos...  É 

em grupo. A gente trabalha com ideias. Sobre o que vocês vão falar? 

A: Eu já fiz tia. 

(A professora pergunta aos grupos as manchetes elaboradas). 

P: Nesse grupo qual a manchete? 

A: Adoção: poço de amor. 

P: Muito bem.Quem botou os pais que adotam filho? 

A: Milena. 

P: Grupo 5 (...). Tá faltando grupo 6.  

Faltam duas manchetes. Aqui tá pronto. Qual a manchete? 

A: Adoção meninos de orfanato. 

P: Qual e a manchete que vai chamar atenção do título de vocês? 

A: Isso daí... 

P: Não é manchete, manchete só pode ter 10 palavras. Vocês vão falar o que da adoção? 

Lucas deu uma ideia, um casal. A adoção é o amor de uma família compartilhada por 

um casal de pessoas interessadas por adotar uma criança. Adoção é um ato de amor. Aí 

Lucas vai falar que adoção é um ato de amor de uma família compartilhada por mais de 

uma pessoa... Adoção: um ato de amor. Essa vai ser a manchete no meio, bem bonita. É 

um ato, né? Uma, não? Conversem e façam o texto. Vocês já mataram uma charada que 

os outros não fizeram, o texto é em colunas. Agora é a idéia dos três juntos.  

A: Eu to dando ideia tia.  

P: Agora. Pronto, agora o texto de Bia é das três juntas.  

P: Pronto, agora vamos ver. Vejam agora a reportagem de Bianca. Eu vou ler porque lá 

fora estão ensaiando. (...) 

 

 No extrato acima percebemos que a professora incentivou bem a participação 

dos alunos, na socialização de uma atividade de produção textual em grupo. Desse 

modo, assim como a professora 1, ela também consegue perceber se os alunos 

aprenderam sobre o gênero, como, por exemplo, diferenciando manchete de assunto.  

 Relacionando as análises realizadas nos extratos acima e o nosso referencial 

teórico, podemos perceber que as contribuições da teoria da aprendizagem significativa 

de Ausubel estão materializadas nas práticas das duas docentes. Desse modo, a 
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aprendizagem significativa está relacionada tanto ao princípio de valorização dos 

conhecimentos dos alunos como na participação dos mesmos durante as aulas, pois 

segundo Martín e Solé (2004), a aprendizagem significativa, como já afirmamos é 

aquela em que se relaciona a nova informação com os conhecimentos já assimilados 

pelos alunos. Dessa forma o incentivo a participação dos alunos pode permitir que suas 

aprendizagens tornem-se cada vez mais significativas.  

 

5.4.9. Diversificação das estratégias didáticas 

 

No princípio diversificação de estratégias didáticas, percebemos uma diferença 

entre as duas professoras. A professora 1 desenvolveu este princípio em todas as aulas, 

já a professora 2 em sete aulas. A professora 1 inseriu 10 momentos diversificados 

durante as treze aulas, acrescentando alguns que foram planejados, já a professora 2 

acrescentou apenas um momento. As inserções das atividades pela professora 1 fizeram 

com que em cada módulo, os objetivos pretendidos foram abordados em diferentes 

momentos da aula por meio de diferentes estratégias. A professora 2, além de não fazer 

os acréscimos, ainda deixava de fazer algumas atividades planejadas. Assim, 

ressaltamos que embora a própria sequência já garantisse ao longo da aulas, em um 

mesmo módulo, a diversificação pela professora foi bem melhor. Em relação à não 

realização das atividades planejadas, percebemos que a docente 1 não desenvolveu duas 

atividades durante as treze aulas. A professora 2 não realizou 4 atividades.  

Uma das hipóteses levantadas por nós para que tais evidências sejam constatadas 

é a participação da docente 1 desde o início do planejamento e estudo sobre o gênero no 

grupo de pesquisa. A presença dela nas reuniões pode ter assegurado mais autonomia 

em desenvolver a sequência. A professora 2, por não ter vivenciado esses momentos, 

pode ter seguido o planejamento mais ao pé da letra, embora tenha retirado algumas 

atividades, talvez por questões de tempo ou insegurança sobre como conduzi-las. 

 Abaixo segue um extrato da professora 1, em que é utilizado o dicionário como 

recurso para auxiliar a compreensão do texto (situação inicial, aula 1): 

 

P: Ok, e o que será colecionar? 

A: É guardar. 

P: Alguém trouxe o dicionário hoje? 

AS: Eu, eu, eu. 

P: Vê aí o que é colecionar.  
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A: Tia, colecionar é ajuntar. 

P: Colecionar é juntar? Tá no dicionário isso? Ok. Iago acha que colecionar é juntar. 

Quem achou? Vê aí Mateus. 

A: Reunião de objetos de mesma natureza ou que tem qualquer relação. 

A: Achei tia. 

P: Vamos ver o de Pedro. 

A: Colecionar, fazer coleção, reunir, coligir, colecionador. 

P: Reunir o que? 

A: Reunir, coligir. 

P: Alguém sabe o que é coligir? Vê se a palavra que apareceu é essa.  

A: É assim, Pedro?  

Alguns alunos procuram a palavra no dicionário. 

A: Coligir, achei. 

P: Vamos ouvir? Ele encontrou o que é coligir. 

A: Reunir em coleção, massa ou... ajuntar o que tá...espaço. 

P: ok. Então a gente já sabe o que é colecionar, é fazer o que mesmo? O que é mesmo 

colecionar? 

A: Juntar. 

P: Juntar qualquer coisa? Juntar o que? 

AS: objetos da mesma natureza. 

P e AS: objetos da mesma natureza. 

 

 Ressaltamos que durante a sequência este recurso não estava mencionado para 

utilização em nenhum momento. O trabalho com a utilização do dicionário aconteceu 

em duas aulas da professora 1, na produção inicial e no módulo 4. Percebemos que foi 

um momento bastante enriquecedor, tendo em vista que os alunos estavam com 

dificuldades de compreensão, principalmente no módulo 4, e o auxílio ao dicionário 

permitiu que as discussões ficassem mais claras. 

Uma boa estratégia realizada pela docente 2 foi solicitar aos alunos que 

entrevistassem algumas pessoas da escola para que inserissem depois, nas produções 

das reportagens (Produção final, aula 10):  

 

P: (...) Agora nós aprendemos também, nesse processo de trabalhar reportagem que 

pra... reportagem precisa ter inserção de vozes, ou deve ter e deve ser feito entrevista. E 

a entrevista vai ser colocada totalmente na reportagem? Vai ser colocada a opinião da 

pessoa entrevistada. E eu preciso saber quem é a pessoa entrevistada. Qual a função 

dela, qual a profissão e a idade dela ok? Como aqui na escola a gente tem algumas 

pessoas que não estão trabalhando conosco aqui na sala... Posso falar? Essas pessoas 

aqui (lista no quadro), são conhecidas de todo mundo, né? 

(...) 

P: pode ser nessa folha mesmo, ta ótima essa. Trabalhar em dupla é como um 

casamento:tem que ser bem tranqüilo com relação a isso. Não precisa as duas pessoas ir 

fazer a entrevista, não. Só uma pessoa vai fazer a entrevista. Escolhe par ou impar quem 

vai. Copiou as perguntas? 

A: Copiei. 
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P: Pegue o lápis e vá lá. Diga: Bom dia, eu sou Bianca eu sou Carolina. Pergunte o 

nome dela, a idade, profissão. Vocês precisam ter anotado no papel, na cabeça, o 

seguinte: primeira coisa: a entrevista será com quem? 

A: Luciene. 

P: Nome, profissão, idade.  Por quê? Chegando na sala da pessoa, pede licença, se 

identifiquem: somos da 4° serie, é um trabalho que estamos fazendo com uma entrevista 

com vocês. São 4 perguntas, além da identificação. Perguntem pausadamente. 

Perguntem se a pessoa tiver dúvida. A reportagem que você vai fazer é sobre? Cartas! O 

hábito de escrever e receber cartas. Num é sobre isso que estamos trabalhando? A 

primeira pergunta: quando você quer ou precisa comunicar-se com alguém que está 

distante, o que você faz? Você escreve uma carta, telefona ou manda e-mail? Aí a 

pessoa vai dizer: normalmente, eu faço isso. Aí você escreve a resposta. Ok? Depois, 

você costuma escrever cartas? Ela vai dizer sim ou não. Ai você pergunta: para quem? 

No caso de sim. Pergunta a sua pessoa. (...) 

P: No papel você vai ler a pergunta e escrever a resposta da pessoa. Porque o que você 

vai escrever na reportagem é o que a pessoa disse. Posso continuar? Depois. Você 

costuma receber cartas? De quem? A pessoa que você vai perguntar, Camila, é você, 

mas os outros é a senhora. Dona Margarida, a senhora costuma receber cartas? Ela diz: 

ah costumo. Ah, de quem? De minha irmã que mora não sei onde. 

A: É pra gente botar, é tia? 

P: É, a resposta que ela der. E por último, a pergunta mais interessante. Vocês vão ter 

bem cuidado em responder. Em escrever exatamente o que a pessoa disser. Na 

entrevista não vai a opinião da gente, vai a opinião da pessoa. A resposta que ela der. 

No passado você recebia e escrevia mais cartas do que hoje? Ela vai dizer sim ou não, e 

por que. Né verdade? Por que? No passado a gente não tinha muito computador. 

Telefone pouca gente tinha. Então a maioria das pessoas se comunicava por cartas. Aí 

cada uma delas vai dizer como era. Alguém tem dúvida? 

 

Percebemos que neste momento a professora possibilitou que os alunos 

vivenciassem uma situação real de interação para que as produções fossem as mais 

autênticas possíveis. Esse momento foi bastante rico. As crianças aprenderam as 

características de outro gênero, a entrevista, e interagiram com várias pessoas da escola.  

Destacamos ainda que as professoras adotaram estratégias diversificadas de 

acordo com as necessidades de aprendizagem das crianças, atendendo assim à 

abordagem socionteracionista de ensino. 

 

5.4.10. Progressão 

 

Por fim, o princípio da progressão pode ser encontrado durante a sequência entre 

as aulas e entre as atividades desenvolvidas no mesmo dia. Cada etapa visa uma 

progressão das atividades, com continuidade, facilitando assim a apropriação do gênero, 

que enfocou de modo mais aprofundado, um determinado tipo de atividade.  
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Selecionamos dois extratos em que as professoras retomaram as discussões 

sobre as características do gênero reportagem com os alunos. Percebe-se que as duas 

compreenderam o modelo de sequência proposto, em que o ensino está organizado em 

espiral (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004), ou seja, há uma revisitar aspectos 

trabalhados em diferentes momentos.  

O extrato abaixo foi retirado do módulo 8 (aula 10), professora 1: 

P: Alisson, eu amei de coração aquela pesquisa que vocês fizeram sobre saneamento 

básico. Então vem a calhar com as características que estão aqui com as reportagens que 

produziram frente ao assunto. O assunto pesquisado tinha sido saneamento básico, o 

assunto da reportagem foi saneamento básico. Uma vez que vocês haviam pesquisado, 

estudado sobre, comentado sobre. O que aconteceu? A reportagem vai revelar. Vocês 

começaram a reportagem como reportagem. A maioria. Vou ler todas e vamos 

identificar. E aí, alguém ainda fez manchete e olho bem semelhante. Boa parte fez 

manchete e olho.  

A: A senhora vai ler? 

P: Vou ler pra todo mundo. Não sei se por conta do tempo, mas teve gente que fez 

rabiscos nas ilustrações e ainda tem gente pegando a pergunta na reportagem. Cabe o 

relato do que foi entrevistado, o ponto de vista de alguém sobre saneamento básico que 

é o assunto da reportagem. Ainda aconteceu. 

P: Alguém disse: saneamento básico é bom, sem justificar. Essa palavra é outra, temos 

que dizer porque é bom. Explicar. Teve uma equipe que eu amei. Colocaram a 

identificação do jornal no final. 

A: Quem foi? 

P: Eu vou ler para vocês. Ainda existem reportagens pobres, mas tem umas assim...  

(Momento de Leitura e análise das reportagens produzidas). Saneamento Básico é um 

conjunto de medidas visando o meio ambiente. Na estação de tratamento vai passar por 

um processo de purificação de impurezas. Depois de tratada a água, limpas, são 

despejadas nos mares ou rios.... O início é ótimo. O texto é ótimo. Mas cadê os relatos? 

Cadê os argumentos? Disseram que não deu tempo passar. Chegam 11h30min e você 

diz que não deu tempo. Pois é, é algo para se refletir, né?  

P: A finalização dessas reportagens eu percebo que está dando uma melhorada.  

 

Através do relato acima percebemos que a professora fez um bom trabalho de 

sistematização dos saberes e retomada do que tinha sido feito. Desenvolveu um trabalho 

em que os alunos na aula anterior realizaram a pesquisa e produção sobre saneamento, e 

na aula referente, retomaram as discussões, favorecendo cada vez mais sua apropriação, 

neste caso, em relação ao tema trabalhado e às características do gênero no momento da 

revisão textual, realizada na aula seguinte. 

A professora 2 também desenvolveu durante as aulas o princípio da progressão, 

como podemos constatar no extrato abaixo, também da situação final (aula 10): 
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P: Vejam só: o que foi que a gente aprendeu sobre o gênero reportagem? Quando a gente 

vê uma reportagem, a gente vai saber que é reportagem. Por que? O que foi que a gente 

aprendeu? 

A: A gente aprendeu que tem o olho.  

P: O que mais? 

A: A manchete. 

A: Tem que tá escrito em coluna. 

A: Colunas. 

A: Tem que ter inserção de vozes e o olho é uma dica. 

P: Uma dica. E a gente sabe... 

A: Tema e assunto. 

P: Tema e assunto. E o assunto ou esse tema pode ser de uma cabeça só?  

A: Não. 

A: Pode. 

P: Ela só pode escrever o que ela acha? 

A: Não. 

P: Ou pode escrever o outro lado da historia. Que mais a gente aprendeu? A gente viu 

várias reportagens. Então sobre o gênero a gente aprendeu o que? Vamos ver aqui? A 

primeira reportagem que a gente aprendeu foi essa. Uma cortina colorida que não sai do 

lugar. O tamanho da letra, a cor, é igual ao resto da reportagem? 

A: Não. 

A: Ali tá pequeno. Não dá pra entender nada. 

P: Quando você ler, você vai entender. Só você olhar o tamanho da letra e a cor é igual?  

A: Não. 

P: Então a manchete é uma coisa que chama sua atenção, ela precisa ter uma frase. Por 

ex. de quantas palavras? 

A: Oito a dez palavras.  

 

A professora 2 também desenvolveu um momento de sistematização antes dos 

alunos produzirem seus textos, o que foi bastante importante para que os alunos 

retomem o que já foi discutido e o que precisam para realizar a atividade, em que a cada 

nova discussão há um maior envolvimento dos alunos com as características do gênero, 

podendo utilizá-las de forma mais autônoma por ter sido realizado em trabalho voltado 

à progressão das aprendizagens, como defendem os autores Leal e Mendonça (2005) e 

Dolz e Schneuwly (2004).  

Neste capítulo, de modo geral, buscamos analisar a condução das duas 

professoras durante o desenvolvimento da sequência didática. Através dos 10 princípios 

que elencados anteriormente, percebemos que as duas docentes tiveram uma boa 

atuação em todas as aulas, trabalhando as temáticas abordadas e as características do 

gênero de forma enriquecedora. 

Diante das discussões aqui expostas nos questionamos se tais princípios também 

são reconhecidos pelos estudantes na prática docente e se são valorizados. Para isso 
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analisaremos a seguir as entrevistas realizadas com as crianças do ano 5 de duas turmas 

de escola pública em que as mesmas docentes eram responsáveis.  
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6. OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS RELACIONADOS ÀS 

CONDUÇÕES ADOTADAS PELAS PROFESSORAS.   

Neste capítulo enfocaremos as entrevistas das crianças, identificando os critérios 

adotados por elas para avaliar as aulas, comparando os critérios de avaliação nas duas 

turmas e suas relações com a condução adotada por cada professora. Para melhor 

entendermos os julgamentos das crianças, buscamos relacionar as entrevistas das 

crianças com a condução das aulas de cada professora, através dos princípios 

contemplados. Ressaltamos que os nomes das crianças participantes da pesquisa foram 

preservados e que utilizamos na análise dos dados nomes fictícios. 

 Com base nos dados de entrevista, agrupamos as respostas das crianças com 

base em sete categorias de avaliação usadas pelos estudantes das duas turmas: 

1. Estrutura da sequência didática 

2. Estratégias de ensino 

3. Mediação docente 

4. Recursos didáticos 

5. Conteúdos trabalhados 

6. Interação em sala de aula 

7. Resultados obtidos em termos de aprendizagem 

 

Como foi dito anteriormente, foram entrevistadas 31 crianças na turma 1 e 20 

crianças na turma 2. A partir do que as crianças falavam durante as entrevistas, fomos 

construindo as categorias e organizando-as em quadros, os quais discutiremos a seguir.  

 

6.1. Estrutura da sequência didática 

 

A estrutura da sequência didática foi um dos sete critérios mencionados pelas 

crianças durante as entrevistas e que corresponde aos aspectos mais gerais em termos de 

organização do ensino, ou seja, aos comentários das crianças relativos à progressão e 

articulação entre as aulas, à forma como diferentes componentes curriculares 

dialogaram nas aulas, à ordem em que as aulas ou atividades foram dispostas, à 

diversificação das atividades entre as aulas e no interior de cada aula. 

Tal critério está relacionado aos princípios do ensino reflexivo e centrado na 

progressão discutidos anteriormente (capítulo 5). Provavelmente tais respostas das 
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crianças surgiram porque, como já foi exposto, a sequência desenvolvida pelas 

professoras era baseada em uma concepção de ensino em espiral, em que durante as 

aulas os estudantes tiveram a oportunidade de rever os conteúdos trabalhados. Segundo 

os próprios alunos, tal forma de organização possibilitou uma melhor aprendizagem.  

O modelo de sequência didática adotado, conforme já discutimos, é uma 

proposta dos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), com atividades organizadas 

em torno de um gênero discursivo. Através das observações de aula, constatamos que o 

princípio da progressão foi contemplado em todas as aulas pelas duas professoras. As 

etapas desenvolvidas buscavam discussões sobre as temáticas abordadas e as 

características do gênero reportagem.   

Outro princípio que também se relaciona com o critério estrutura da sequência 

didática é a diversificação das estratégias didáticas. A própria sequência didática 

planejada já contemplava tal princípio, pois diferentes estratégias didáticas eram 

propostas (foram planejadas atividades de discussão sobre as características do gênero, 

sobre as temáticas, atividades de compreensão leitora, atividades de produção textual, 

revisão, entre outras).  

No entanto, como foi dito na metodologia, as professoras sabiam que tinham 

autonomia para realizar as modificações que achassem necessárias. Desse modo, 

analisamos também se elas aumentavam a diversificação ao acrescentarem novas 

situações didáticas às já planejadas. Analisamos, assim, se, no interior de cada aula as 

professoras diversificavam as situações didáticas inserindo novas atividades ou novas 

formas de abordar uma atividade já planejada. Nas observações das aulas, percebemos 

que a professora 1 contemplou tal princípio em todas as 13 aulas desenvolvidas. Já a 

professora 2 desenvolveu em 7 aulas, das 10 ministradas. Nas outras três aulas, a 

professora 2 reduziu a diversificação, deixando de realizar atividades planejadas, de 

modo que as crianças não vivenciaram a aprendizagem de um mesmo conteúdo por 

meio de diferentes situações. 

Relacionando ainda os critérios apresentados pelos alunos aos princípios do 

ensino sociointeracionista, percebemos que o princípio sistematização dos saberes 

também está contemplado. Através dos dados do capítulo anterior, percebemos a 

sistematização dos saberes foi contemplada nas treze aulas da professora 1 (100%) e em 

nove aulas da professora 2, correspondendo a 90% das aulas. 
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Para que possamos comparar o que os alunos de cada turma mencionaram nas 

entrevistas, organizamos os critérios adotados pelas crianças em quadros com o critério 

geral e seus subcritérios. No critério geral, estrutura da sequência didática, encontramos 

de forma mais minuciosa quatro subcritérios: (6.1.1.) Progressão e articulação entre as 

aulas, (6.1.2.) Diversidade de atividades, (6.1.3.) Interdisciplinaridade e (6.1.4.) Ordem 

das atividades, como podemos ver abaixo.  

 

Quadro 13: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

estrutura da sequência didática 

 

6.1. Estrutura da sequência didática 

Respostas 6. 1.1. Progressão e 

articulação entre as aulas  

6.1.2. Diversidade de 

atividades  

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 5 16,13% 1 5% 5 16,13% 3 15% 

Não  26 83,87% 19 95% 26 83,87% 17 85% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dos dados apresentados acima, percebemos que as crianças da turma 1 

mencionaram mais vezes cada subcategoria da estrutura da sequência didática em 

relação às crianças da turma 2.   

De modo geral, percebemos que as crianças avaliaram a estrutura da sequência 

considerando o que vivenciaram durante as aulas, ou seja, o trabalho sistemático, o 

revisitar conceitos em diferentes aulas, favorecendo novas discussões sobre os 

conteúdos, as atividades diversificadas que aconteciam durante as aulas, tornando assim 

a aula mais prazerosa. O aspecto interdisciplinar também foi observado, em que o aluno 

relacionava os assuntos trabalhados e, por fim, a ordem das atividades, considerada 

importante para que haja uma melhor organização da aula e maior envolvimento.    

6.1. Estrutura da sequência didática 

Respostas 6.1.3. Interdisciplinaridade 6.1.4. Ordem das atividades 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 1 3,23% 0 0% 1 3,23% 0 0% 

Não  30 96,77% 20 100% 30 96,77% 20 100% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 
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A primeira subcategoria, 6.1.1. Progressão e articulação entre as aulas, 

correspondia aos aspectos da continuidade entre as aulas, favorecendo novas reflexões 

sobre os conhecimentos já trabalhados em momentos anteriores. Diante dessa 

subcategoria, na turma 1, 05 alunos (16,13%) mencionaram tal aspecto. Na turma 2, 

apenas 01 aluno (5%) fez menção à progressão e articulação entre as aulas.  

Na turma 1 selecionamos a fala de duas alunas para ilustrar o modo como elas se 

referiram a tal critério: 

 

E: Você gostou de produzir uma reportagem sobre saneamento básico? 

A: Sim, porque a gente já está estudando isso desde a semana passada, na sexta-feira a 

gente estuda saneamento básico, ontem a gente estudou, a professora mandou a gente 

fazer uma pesquisa, aí quando chega na escola a gente fica perguntando o que o outro 

fez, pra gente ver o da gente, pra gente comparar, pra gente ver se está certo, isso 

porque saneamento básico é um assunto sério que deve ser tratado de uma forma pra 

todo mundo saber, isso não é só assunto da prefeitura, o governo faz a parte dele e a 

gente faz a nossa.  

(Fernanda, mód. 7) 

 

No trecho acima, a aluna avalia de forma positiva o momento de produção 

desenvolvido por eles por ter tido uma boa articulação entre as aulas, em que os alunos 

construíram os saberes necessários para realizar a atividade, com pesquisa, discussões, 

como diz Fernanda, “a gente já está estudando isso desde a semana passada”. Ela, 

pontua, desse modo, que tem mais tempo para apropriar-se do conhecimento. A aluna 

mencionou que a articulação entre uma aula e outra também foi favorecida com 

momentos extra-escolares, como a atividade de pesquisa solicitada pela professora, 

possibilitando uma maior troca de informações dentro da escola, ou seja, envolvendo 

todos os alunos no processo de aprendizagem.  

Abaixo exemplificamos também outra aluna que mencionou o aspecto da 

progressão e articulação entre as aulas. 

 

E: Você gostou de produzir uma reportagem sobre saneamento básico? 

A: Gostei.  

E: Por quê? 

A: Porque na aula anterior a gente já aprendeu sobre saneamento básico, aí ficou mais 

fácil escrever a reportagem. 

(Lívia, mód. 7) 

 A aluna enfatiza que a atividade de produção, quando é planejada de modo que 

as etapas necessárias sejam trabalhadas, possibilita um melhor desenvolvimento, 
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facilitando assim o desempenho dos alunos. Assim, o fato de ter iniciado a reflexão 

sobre o tema do texto anteriormente é um aspecto positivo para a atividade de escrita.  

Os extratos das duas entrevistas apresentadas ocorreram no módulo 07, aula 09, 

último momento da aula. Destacamos que esse momento foi inserido no planejamento 

de aula da professora 1 e que foram contemplados vários princípios do ensino 

sociointeracionista, conforme discutimos no capítulo 5. Assim, destacamos que a 

docente desenvolveu a atividade de modo articulado ao que vinha realizando 

anteriormente e que as alunas conseguiram perceber principalmente o caráter da 

progressão, avaliando o momento positivamente. 

Na turma 2, encontramos apenas a fala de uma das alunas se referindo à primeira 

subcategoria: 

E: A professora colocou no quadro as características da reportagem, você achou 

importante ela ter feito isso? 

A: Achei.  

E: Por quê? 

A: Achei importante pra gente ver como é novamente. 

(Bianca, mód. 2) 

Na fala da aluna, percebemos que há uma valorização da retomada das 

discussões, nesse caso das características do gênero. Os alunos, desse modo, têm a 

possibilidade de rever os aspectos já trabalhados, ampliando seus conhecimentos, 

atendendo assim o caráter gradativo proposto na sequência. A atividade mencionada 

pela aluna acima corresponde ao segundo momento da aula 03. Percebemos, de acordo 

com as análises das aulas, que a professora 2 contemplou, nesse momento mencionado 

pela aluna, todos os princípios do ensino sociointeracionista listados no capítulo 

anterior.  

Assim, de acordo com o que discutimos nessa primeira subcategoria, (6.1.1.) 

Progressão e articulação entre as aulas, observamos que alguns alunos mencionaram tal 

característica, valorizando a retomada de aspectos já trabalhados anteriormente, por 

possibilitar novas formas de refletir e ampliar os conhecimentos, conforme discutimos 

no capítulo 3 através das contribuições da teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel e seus seguidores como Martín e Solé (2004) que defendem a aprendizagem 

significativa como aquela em que  

a nova informação se relaciona de maneira significativa, isto é, não-
arbitrária, não ao pé da letra, com os conhecimentos que os alunos já 

têm, produzindo-se uma transformação, tanto no conhecimento já 

assimilado, quanto naquele que o estudante já sabe. (p. 61).  
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No caso das aulas organizadas em sequência, os conhecimentos construídos na 

própria escola vão sendo integrados aos conhecimentos prévios dos estudantes e 

servindo de base para as novas construções. Não se espera que a aprendizagem ocorra 

de uma vez, em um momento estanque. Há, de fato, uma concepção de que as 

aprendizagens vão sendo construídas gradativamente e reconstruídas a cada nova 

situação didática. 

A segunda subcategoria, 6.1.2., diversidade de atividades, correspondeu à 

variedade de atividades encontradas durante as aulas da sequência didática. Percebemos 

que 05 alunos da turma 1, sendo 16,13%, mencionaram esse aspecto. Na turma 2, 03 

alunos (15%) fizeram menção à diversidade de atividades presentes na sequência.  

Na turma 1 selecionamos a fala de um aluno que retrata a categoria diversidade 

de atividades.  

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: A gente fez uma manchete, um olho e depois a gente leu os dois e leu a reportagem. 

(Henrique, mód. 5) 

 

No extrato acima o aluno destaca que diferentes atividades foram feitas. Ao 

mencionar tais atividades como componentes de uma parte da aula, dá evidências que 

percebeu a existência de relação entre elas. Fica implícito que reconheceu a importância 

da diversidade de atividades. 

Na turma 2, exemplificamos a entrevista realizada com uma aluna que também 

mencionou a subcategoria diversidade de atividades.  

E: Marília você gostou da aula de hoje? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque faz cada dia uma coisa diferente. Tá fazendo menos tarefa e mais reportagem. 

E: Foi legal fazer a reportagem? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque assim cada dia a gente faz uma reportagem diferente. 

E: Você gostou dessas aulas que a professora trabalhou com reportagem? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque ela só passava tarefa, tarefa, tarefa. Agora quando tu viesse, é melhor 

entrevista do que tarefa. 

(Marília, S. F.) 

 

Percebemos no trecho acima que a aluna compreende uma mudança na rotina da 

sala de aula. Ela aprovou a variedade de atividades que os alunos vivenciaram, quando 

antes a prática deveria ser repetitiva, sem muita motivação para a aprendizagem.  
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A aula em que a aluna acima foi entrevistada foi a última da professora 2. 

Durante a aula, os alunos vivenciaram diferentes momentos de leitura, atividades de 

compreensão textual, realização de entrevistas e produção de texto. De modo geral, 

observamos que todos os princípios foram contemplados durante a aula. A aluna retrata 

uma nova forma de trabalho realizada em sala de aula e aprova tal perspectiva de 

ensino, em que um aspecto importantíssimo torna-se essencial no trabalho realizado, o 

princípio da progressão.   

Identificamos nas falas dos alunos das duas turmas que eles perceberam que na 

proposta desenvolvida pelas professoras foi garantida uma diversificação de atividades, 

possibilitando uma aula mais interessante.  

Segundo Mendonça e Leal (2005, p. 70), “organizar a progressão do trabalho 

com gêneros na escola implica decidir sobre as competências e habilidades que se 

deseja explorar. Por essa razão, clareza sobre os objetivos pedagógicos é o requisito de 

base, com base no qual todo o planejamento pedagógico deve ser construído”. Para as 

autoras, tendo clareza sobre os diferentes objetivos didáticos, o professor tem melhores 

condições para variar as situações de ensino. 

A terceira subcategoria, (6.1.3.) interdisciplinaridade, correspondia ao trabalho 

desenvolvido durante a sequência que perpassava mais de uma área de conhecimento. 

Na sequência como um todo, tal princípio foi contemplado, pois a cada nova 

reportagem, uma temática relevante para o universo infantil e para a convivência das 

crianças foi tratada. Temas como relações étnicas (preconceito / racismo), adoção, 

relações familiares, trabalho infantil, preservação ambiental, foram tratados. Em cada 

aula, tinha-se como objetivo que as crianças aprendessem sobre os temas ao mesmo 

momento em que desenvolvessem estratégias de leitura e de escrita e teorizassem sobre 

o gênero reportagem. Desse modo, os temas abordados favoreciam a aprendizagem de 

conceitos e princípios relativos a diferentes componentes curriculares na área de 

ciências humanas e da natureza ao mesmo tempo em que habilidades e conhecimentos 

relativos ao componente língua portuguesa eram enfocados. No entanto, verificamos 

que tal aspecto não é tão facilmente percebido, pois encontramos tal critério apenas na 

fala de um aluno da turma 1 (3,23%), como podemos ver abaixo: 

 

E: Você gostou de produzir uma reportagem sobre saneamento básico? 

A: Sim.  

E: Por quê? 
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A: Porque saneamento básico além da gente fazer português a gente tá fazendo ao 

mesmo tempo ciência, a gente pratica mais a fazer um texto. 

(Pedro, mód. 7) 

 

O aluno percebeu que durante uma mesma atividade duas áreas do conhecimento 

puderam ser contempladas. As temáticas trabalhadas durante a sequência possibilitavam 

que as discussões fossem ampliadas, relacionando outros conteúdos já trabalhados pelos 

alunos em aula. 

Salientamos, como foi dito anteriormente, que apenas um aluno reconheceu a 

interdisciplinaridade presente na sequência. Destacamos, portanto, que este é um 

aspecto muito sutil para os discentes. Reconhecer que um mesmo conteúdo pode ser 

discutido em mais de uma área do conhecimento e que estão relacionados não é fácil 

para as crianças. Além disso, nem sempre os professores conseguem, de fato, abordar 

um mesmo tema ou uma mesma atividade, contemplando objetivos relativos a 

diferentes componentes curriculares. O planejamento em si não garante tal forma de 

abordagem. É o professor que medeia o ensino enfocando ou não as especificidades das 

diferentes áreas do conhecimento. 

Nesse sentido, concordamos com Coll (1997, p. 63) que defende “uma estrutura 

essencialmente aberta de currículo, deixando ampla margem de atuação ao professor, 

que deve adaptá-lo a cada situação particular, conforme as características concretas dos 

alunos e outros fatores presentes no processo educativo”. 

A última subcategoria, (6.1.4.) ordem das atividades, é um aspecto que 

precisamos pensar na organização das aulas. A seleção das atividades e a ordem que 

elas serão trabalhadas é um fator importante. 

Encontramos essa subcategoria apenas na turma 1, com uma aluna 

mencionando-a, 3,23%, como podemos ver abaixo: 

 

E: Teve alguma parte que você não achou muito interessante?  

A: Quando a professora tava lendo os textos. 

E: Quais textos? 

A: Aqueles textos que eram pra identificar, o poema, a fábula. 

E: Porque você não gostou? 

A: A gente precisa identificar, mas como a gente tava ansiosa para produzir a 

reportagem, a gente queria logo a reportagem. 

(Fernanda, mód. 9)  

 

Na fala da aluna, percebemos que ela demonstra reconhecer a importância da 

atividade de identificação da reportagem em meio a outros gêneros, mas, como ela 
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mesma afirma, os alunos estavam ansiosos para desenvolver a produção da reportagem. 

Assim, ressaltamos que neste momento a ordem das atividades pode trazer implicações.  

O módulo em que a aluna mencionou foi o nove, na aula 12. Nessa aula, a 

professora 1 desenvolveu cinco momentos. O primeiro era para identificar reportagens 

dentre textos de outros gêneros. O último momento da aula era a atividade de produção, 

que teve uma boa preparação, com pesquisa sobre o tema, discussão, leitura de 

reportagens. Considerando a fala da aluna e a observação de aula, percebemos que as 

crianças estavam muito motivadas para a tarefa de produção e que a primeira situação 

proposta não foi considerada como necessária a esta produção. Desse modo, ela não 

precisava ser realizada naquele dia ou anteriormente à atividade de produção. Foi 

observado que, tendo sido proposta antes da produção, provocou certo 

descontentamento. As crianças queriam finalizar logo a tarefa para passarem para o que 

interessava mais: a produção. Assim, reconhecermos que a ordem das atividades, 

mencionada na fala da aluna, é um aspecto importante para que o professor possa 

planejar suas aulas e que as suas escolhas podem trazer implicações em termos de 

motivação, conforme considera Silva:  

a avaliação cruza o trabalho pedagógico desde seu planejamento até a 

execução, coletando dados para melhor compreensão da relação entre 

o planejamento, o ensino e a aprendizagem e poder orientar a 
intervenção didática para que seja qualitativa e contextualizada (2003, 

p.14). 

Neste caso, a avaliação da aluna em relação à aula vivenciada pode ser uma 

importante ferramenta para que o professor reveja sua forma de organizar a aula, dando 

maior atenção à distribuição do tempo e à ordem em que as tarefas são propostas.  

De modo geral, percebemos que 14 crianças das duas turmas mencionaram pelo 

menos alguma categoria do critério estrutura da sequência didática, sendo 10 da turma 1 

e 4 da turma 2. Os aspectos que elas avaliaram são de extrema importância para que o 

professor possa buscar uma melhor organização das suas aulas, trazendo uma proposta 

que busque a retomada dos conteúdos já trabalhos em momentos anteriores, permitindo 

que os alunos se apropriem de forma mais eficaz, com discussões que perpassem as 

diferentes áreas, para que eles percebam que os conteúdos podem estar relacionados, 

com atividades diversificadas, considerando a ordem das mesmas.  
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6.2. Estratégias de ensino 

 

O segundo critério, estratégias de ensino, aparecia quando as crianças 

comentavam, negativa ou positivamente, as atividades propostas pela professora.  

Como já foi discutido, na perspectiva sociointeracionista, busca-se um ensino 

reflexivo, centrado na problematização e diversificação das estratégias didáticas. Este 

último princípio foi reconhecido por algumas crianças, conforme foi exposto no tópico 

anterior. Os outros dois princípios serão tratados neste tópico. 

Nas observações das aulas, percebemos que os princípios do ensino reflexivo e 

ensino centrado na problematização estiveram presentes em todas as aulas das duas 

professoras. Durante as entrevistas com as crianças, percebemos dois aspectos 

relacionados às estratégias de ensino que evidenciam o reconhecimento dos princípios 

citados: (6.2.1.) Nível de dificuldade da atividade e (6.2.2.) Qualidade da atividade.   

 

Quadro 14: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

estratégias de ensino. 

 

 6.2. Estratégias de ensino 

Respostas 6.2.1. Nível de dificuldade da 

atividade 

6.2.2. Qualidade da atividade 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 7 22,59% 8 40% 1 3,23% 0 0% 

Não  24 77,41% 12 60% 30 96,77% 20 100% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

De modo geral, as atividades desenvolvidas durante a sequência variavam em 

termos de quantidade, nível de complexidade e formas de realização. Os textos 

selecionados tinham uma linguagem clara, com temáticas de interesse dos alunos e 

variavam quanto ao tamanho. As atividades poderiam ser realizadas de diferentes 

formas: individualmente, em grupos, coletivamente, em duplas. As questões propostas 

tinham níveis de dificuldade variados, de modo a explorar diferentes habilidades.  

A primeira subcategoria deste segundo critério foi o nível de dificuldade das 

atividades. Tal critério tem relação direta com o caráter reflexivo e problematizador das 

propostas. Percebemos que os alunos das duas turmas mencionaram tal aspecto de 

forma equilibrada, embora nem sempre eles conseguissem explicitar claramente se, em 
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função de maior ou menor complexidade, a atividade poderia ser considerada boa. Mas 

eles conseguiram avaliar se as atividades propostas eram fáceis ou difíceis.  

Na turma 1, sete alunos (22,59%) mencionaram tal aspecto, como podemos ver 

abaixo:  

 

E: Você gostou da atividade em que a professora colocou várias manchetes no quadro 

para encontrar uma que fosse mais adequada ao texto da reportagem? 

A: Mais ou menos. 

E: Por quê? 

A: Porque umas eram mais chamativas, outras não; algumas eram pobres e outras 

passavam dos números das palavras que é até oito, passava dez, nove. 

E: Você não achou interessante essa atividade? 

A: Não sei explicar. 

E: Foi uma atividade difícil? 

A: Foi. 

E: Qual foi a maior dificuldade que você achou? 

A: Quando tia mandou a gente escolher uma, que a cabeça da gente ficava confusa pra 

escolher uma. (Márcia, mód. 5) 

 

A aula mencionada pela aluna foi a aula 6. Ela fez referência ao quarto 

momento, quando foi proposta aos alunos a leitura de uma reportagem sem manchete e 

análise de cinco opções de manchete para que eles escolhessem a mais adequada. A 

aluna acima mencionou a atividade de escolha das manchetes com um nível de 

complexidade maior, em que os alunos precisavam conhecer as características das 

manchetes e relacionar com o texto da reportagem, demandando assim mais análise e 

reflexão dos alunos, sendo considerada uma atividade problematizadora. A aluna 

reconheceu que a atividade era complexa, mas disse que gostou “mais ou menos” e que 

não sabia explicar se a atividade era interessante. Desse modo, podemos verificar que a 

criança não reconhece que uma atividade mais complexa (mais problematizadora) é 

uma boa atividade. Tal avaliação pode ser decorrente, realmente, de uma dificuldade de 

valorizar tal tipo de ensino ou do modo como a atividade foi conduzida, que pode não 

ter favorecido o prazer pela descoberta.  

Outro aluno avaliou como difícil a discussão sobre a reportagem “pena maior 

para quem estudou mais”.  

 

E: O que você achou que teve mais dificuldade? 

A: Foi quando a professora disse que assunto tinha naquela manchete. 

E: Você não entendeu direito? 

A: Não. 

(Henrique, mód. 5) 
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A aula mencionada pelo aluno foi a aula 6. Os dois momentos da aula estavam 

planejados para discutir a reportagem, com questões de antecipação a partir da 

manchete e do olho. Conforme já discutimos no capítulo anterior, no módulo 5, embora 

a professora, durante estes dois momentos, tenha contemplado a maioria dos princípios, 

a atividade foi de fato pouco discutida, tendo em vista que a reportagem possuía uma 

linguagem mais complexa e que o tema abordado não era tão familiar para os alunos.  

Uma dificuldade apontada pelos alunos nas observações é que eles não 

compreendiam o sentido da palavra pena abordada na reportagem. Mesmo a professora 

trabalhando esse aspecto, os alunos não evoluíram muito nas discussões, o que se 

confirma, quando o aluno diz que não entendeu direito o texto. Desse modo, mais uma 

vez, a criança não explicita que a aula foi boa porque desafiou os estudantes a descobrir, 

a conhecer mais, embora consigam avaliar quando a atividade é mais difícil para o 

grupo-classe. É possível que a mediação das docentes nos momentos mais difíceis não 

tenha sido suficiente para que as crianças se sentissem satisfeitas ao tentarem desvendar 

os textos lidos ou realizar as atividades propostas. No capítulo 5, vimos alguns trechos 

de aulas em que as dificuldades das docentes em lidar com textos ou atividades mais 

complexas foram mais evidentes. 

Ressaltamos que ao selecionarmos leituras das reportagens mais complexas, os 

textos precisam ser mais explorados pelos professores, de modo que os alunos possam 

compreender seus sentidos. Ao que parece, eles avaliam negativamente quando 

terminam a atividade sem terem compreendido os textos lidos ou sem terem realizado 

adequadamente as atividades propostas. 

Na turma 2, oito alunos (40%) mencionaram o nível de dificuldade das 

atividades, como podemos ver abaixo:  

 

E: Qual a parte da aula que você não gostou muito? 

A: A parte da aula que eu não gostei mesmo foi do pão, que foi difícil de achar aí não 

gostei. 

E: Ah, a atividade de localizar. Mas só do pão ou as outras? 

A: Também as outras. 

E: Então a atividade escrita você achou difícil. Por quê? 

A: Porque tinham umas coisas que dava pra procurar e também tinha umas coisas que 

não tava achando no jornal. 

E: E por que tava difícil de procurar? 

A: Foi difícil para achar e fiquei pedindo a professora a resposta.  

E: Só depois que a professora começou a explicar que ficou mais fácil? 

A: Foi. 
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E: O que era que vocês não sabiam? 

A: O que a gente não sabia era o preço do pão. E também tinha que procurar no jornal, 

onde era a página que tava o preço do pão. 

(Marcelo, mód. 1) 

 

Marcelo, no trecho acima, menciona uma atividade desenvolvida na aula 2, na 

segunda etapa da aula. O aluno aponta que teve dificuldade em localizar os possíveis 

assuntos nos cadernos dos jornais. Essa atividade requer do aluno conhecimento sobre a 

organização do jornal e a função dos cadernos, assim como sobre os assuntos discutidos 

em cada. Percebemos que a falta de familiaridade com o jornal dificultou a resolução da 

atividade. A atividade mencionada pelo aluno atendia o princípio da problematização, 

mas a mediação da docente, no início da atividade não favoreceu a descoberta dos 

estudantes. Apenas no meio da atividade a professora conseguiu perceber a dificuldade 

a ajudá-los a resolver o desafio. 

 Outra aluna aponta a dificuldade diante das atividades de produção, precisando 

resumir o texto para selecionar as informações necessárias ao olho da reportagem. 

 

E: Qual foi a parte que você não gostou muito? 

A: Foi da parte que a gente teve que fazer outro texto. 

E: Por que? Você não gosta de escrever? 

A: Gostar eu gosto, mas porque primeiro veio assim um pouquinho complicado, mas 

depois a professora tirou a dúvida. 

E: O que era que estava complicado? 

A: Assim, porque eu tava em dúvida de como fazer para resumir o texto, aí depois a 

professora explicou, eu entendi.  

(Bianca, S.I.)  

  

A aluna demonstra a dificuldade na última atividade realizada na aula 1. 

Consideramos que por esta ser a primeira aula em que os alunos tiveram contato com as 

características do gênero e por falta de familiaridade com atividades de produção textual 

foi compreensível que os alunos sentissem mais dificuldade.  

Assim como Marcelo, Bianca, da turma 2, também aponta a importância da 

mediação da professora para que ela conseguisse resolver a atividade, esse critério será 

aprofundado posteriormente.  

Nesse segundo critério, estratégias de ensino, observamos que as crianças 

citaram os níveis de dificuldade para as atividades e evidenciaram que não gostavam 

quando não compreendiam o texto ou não conseguiam fazer o que era solicitado. Um 

aspecto importante a ressaltar é que os alunos se sentiam mais confortáveis quanto 

tinham a ajuda das professoras para minimizar a dificuldade, mostrando assim a 
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importância da mediação docente nas atividades. Nesse sentido, compartilhamos as 

ideias de Hoffmann, quando afirma:  

o conhecimento produzido pelo educando, num dado momento de sua 

experiência de vida, é um conhecimento em processo de superação. A 
criança, o jovem, aprimoram sua forma de pensar o mundo à medida 

que se deparem com novas situações, novos desafios e formulam e 

reformulam suas hipóteses (1992, p. 67).    

 

Assim, podemos concluir, em relação a tal subcategoria, que as crianças 

conseguem avaliar quando uma atividade é difícil para elas e não valorizam a atividade 

quando sentem muita dificuldade, mas reconhecem o valor da proposta quando as 

professoras medeiam a situação e ajudam a compreender. Duas hipóteses podem ser 

levantadas: (1) as crianças avaliam negativamente as atividades mais difíceis, não 

havendo, portanto, valorização do princípio da problematização mais aprofundada; (2) 

as crianças avaliam negativamente as atividades mais difíceis quando elas não são 

conduzidas de modo colaborativo pelas professoras, havendo, neste caso, valorização da 

mediação docente, sobretudo, quando as crianças precisam resolver problemas. 

Acreditamos que a segunda hipótese explica melhor as respostas das crianças, pois 

outras atividades também complexas não foram avaliadas negativamente. 

A segunda subcategoria deste segundo critério foi a qualidade da atividade. 

Percebemos que um aluno da turma 1 mencionou o critério, correspondendo a 3,23% da 

turma.   

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a professora falou sobre muitas coisas legais, fez a dupla. Minha dupla 

mesmo foi... Aí minha dupla foi legal, a gente discutiu muito. Gostei mesmo da 

atividade que a professora passou para a gente completar as frases.  

(Pedro, mód. 8) 

 

A aula apontada por Pedro foi de número 11, em que os alunos tinham como 

atividade completar as lacunas da reportagem com os conectivos que foram retirados do 

texto. Neste momento, percebemos que a professora contemplou sete princípios, dentre 

os citados no capítulo 5. Salientamos também que a estratégia didática desenvolvida na 

atividade foi bastante dinâmica em que os alunos tiveram grande envolvimento, 

interação com a professora, confirmando assim a fala do aluno acima.  
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De modo geral, percebemos que o critério estratégias didáticas foi mencionado 

por 14 alunos nas duas turmas, sendo sete em cada uma. A subcategoria 1, nível de 

dificuldade das atividades foi mais citada em relação à subcategoria qualidade da 

atividade, encontrada apenas na turma 1. Consideramos que as informações contidas nas 

entrevistas são importantes para que o professor possa perceber como as crianças 

reagem aos diferentes tipos de atividades, às estratégias utilizadas pelos professores 

para que os alunos a desenvolvam e como pode mediar nos momentos em que eles 

precisam, ajudando-os na sua aprendizagem. Tal perspectiva se apoia nos pressupostos 

de Brousseau (1996), conforme discutimos no capítulo 2, quando ele define a sequência 

didática como “um conjunto de condições potencialmente capazes de gerar a produção 

de um conhecimento determinado, como resposta a um problema proposto e graças à 

interação do aluno com o meio didático que foi criado” (IN: GUIMARÃES, OLIVEIRA 

e RIBEIRO, 2001, p. 5).  

 

6.3. Mediação docente  

 

 Este terceiro critério, mediação docente, está relacionado aos princípios do 

ensino reflexivo, do ensino centrado na explicitação verbal, de sistematização de 

saberes, de valorização dos conhecimentos dos alunos e de incentivo à participação dos 

alunos. Isto é, a professora que desenvolve um ensino reflexivo estimula as crianças a 

participarem das aulas; a explicitar seus conhecimentos, valorizando-os; a expor; e 

sistematiza com clareza os conceitos, teorias. Enfim, medeia as relações entre as 

crianças e os conteúdos escolares de forma bastante produtiva, ajudando-as a construir 

conhecimentos e habilidades. Conforme apresentamos no capítulo anterior, esses cinco 

princípios foram contemplados pelas duas professoras em todas as aulas.  

 De acordo com as entrevistas das crianças, categorizamos este critério em três 

subcategorias, como podemos ver a seguir: 
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Quadro 15: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

mediação docente 

6.3. Mediação docente 

Respostas 6.3.1. Modos como ajuda a 

fazer as atividades 

6.3.2. Modos de explicar os 

conhecimentos 

6.3.3. Estímulo à participação 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 3 9,68% 5 25% 10 32,26% 5 25% 4 12,91% 3 15% 

Não  28 90,32% 15 75% 21 67,74% 15 75% 27 87,09% 17 85% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

No subcritério (6.3.1.), modos como ajudar a fazer as atividades, as crianças 

mencionavam a forma como a professora interagia com os alunos, ajudando-os a 

realizar as atividades, mostrando se estavam avançando ou não, passando nos grupos 

para saber se os alunos estavam com dúvidas. Percebemos, na turma 1, que três alunos 

(9,68%) se referiram a essa forma de mediação da professora. Na turma 2 a frequência 

foi um pouco maior, com cinco alunos (25%).  

Segue abaixo um extrato da turma 1: 

 

E: O que você achou da professora pedir que cada dupla analisasse a produção do dia 

anterior? 

A: Foi bom, porque a professora pode ver se a gente tava aprendendo. Porque nós 

aprendemos melhor, a professora ensina mais. 

(Leonardo, mód. 7).  

Leonardo afirmou ter gostado da atividade por permitir que a professora 

acompanhe mais a aprendizagem dos alunos, podendo ajudá-los a melhorar quando 

necessitam. O aluno foi entrevistado na aula 9, em que foram trabalhadas dois 

momentos em torno das produções de reportagem. 

Na turma 2 uma aluna explicitou que a professora mediou durante a leitura do 

texto.  

 

E: Qual parte da aula você achou mais interessante? 

A: Quando a professora foi ler o texto com a gente. 

E: Por que você achou mais interessante essa parte? 

A: Porque ela ajudou a gente. Pra ver o que tava certo e errado.   

(Bruna, mód. 8 e 9).  

 

Esse momento mencionado pela aluna aconteceu na aula 9, durante a segunda 

atividade da aula, em que houve a socialização da reportagem com lacunas para ser 
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completada com os conectivos. Observamos que a atitude da professora em socializar as 

respostas ajudou os alunos a reconhecer se estavam realizando a atividade de forma 

correta. 

Outra aluna citou a ajuda da professora no momento de revisão das produções de 

texto. 

 

E: Você gostou da revisão da produção de texto? 

A: Foi bom. Ela disse que estava errado e ensinou a fazer coluna. 

(Vanessa, mód. 4) 

  

Percebemos que os alunos aprovam quando a professora identifica e informa 

para eles suas dificuldades, mostrando novas formas de aprender. Desse modo, assim 

como Ronca (1980) concebemos que:  

a atuação do professor numa sala de aula deverá estar 

primordialmente voltada para a utilização daquelas estratégias 

que facilitem, nos seus alunos, a aquisição de uma estrutura 

cognitiva adequada, na qual os conceitos mais amplos das 

diversas disciplinas estejam claramente estabelecidos (1980, p. 

66).  

 

O segundo critério refere-se aos modos de explicar os conceitos / conteúdos 

(6.3.2). Este critério tem relação clara com o princípio “sistematização de saberes”, 

discutido no capítulo anterior. Nesse aspecto, percebemos que os alunos da turma 1 

tiveram uma frequência maior em relação aos alunos da turma 2.  

Na turma 1, dez alunos (32,26%) mencionaram os modos de explicação da 

professora. Na turma 2, cinco crianças comentaram sobre tal característica da professora 

(25%). 

Percebemos, na turma 1, que os alunos valorizam muito a explicação da 

professora, pois através dela eles conseguem aprender melhor.  

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque ela foi muito explicada por tia e ela ensina várias coisas que a gente pode 

aprender para depois fazer. 

(Márcia, mód. 5) 

 

Márcia mencionou a mediação da professora na aula 6. Nesta aula, os alunos 

vivenciaram quatro momentos de discussão sobre as características do gênero, 
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principalmente a manchete e o olho. No extrato acima, ela valoriza a explicação da 

professora e menciona também que o que a professora ensina, eles aprendem para fazer 

em outros momentos, como aconteceu nesta aula, em que os alunos tiveram uma boa 

discussão sobre as características das manchetes, fazendo outras atividades durante a 

aula, como a seleção de boas manchetes e adequação ao texto.  

Outro aluno da turma 1 também mencionou que gostou da explicação da 

professora: 

 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: O primeiro horário. 

E: Como foi essa atividade? 

A: Foi a explicação da professora. 

(Leonardo, mód. 7) 

 

Leonardo avaliou positivamente a explicação da professora na aula 7, em que 

foram contemplados três momentos: os alunos fizeram a leitura; discussão sobre as 

reportagens sobre ataques de tubarão; em seguida, eles produziram uma reportagem em 

dupla sobre a mesma temática. O aluno mencionou na entrevista as discussões sobre as 

reportagens.  

Percebemos que os alunos avaliam de forma positiva as explicações da 

professora. Provavelmente tal avaliação foi feita porque, conforme discutimos no 

capítulo 5, as professoras se esforçaram, na maior parte das aulas, em sistematizar os 

conhecimentos, explicando os conceitos e as relações entre eles. Os alunos 

reconheceram que as professoras utilizaram um vocabulário adequado e explicaram com 

clareza, de modo que eles puderam compreender o que ela estava sistematizando, como 

podemos ver nos dois extratos abaixo. 

 

E: Você tá gostando como a professora tá organizando a aula? Foi bom? 

A: Foi, é que a professora tá sendo muito expressiva na aula. 

(Roberto, mód. 5) 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a professora explicou do jeito que dava para entender tudo. 

(Estela, mód. 6) 

 

 Na turma 2, os alunos também perceberam que a professora consegue, através de 

sua explicação, ajudá-los a realizar as atividades.  

E: Alex, você está gostando dessas aulas?  
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A: Tô. 

E: Por quê? 

A: Porque ela tá explicando e tá falando e tá ajudando a gente.  

E: A quê? 

A: A responder direito, a ler, a entender a tarefa. 

(Alex, mód. 6)  

 

Na aula 7, Alex avaliou positivamente a mediação da professora. Nesse dia, 

foram desenvolvidos três momentos pela professora: os alunos realizaram a leitura de 

três reportagens, discutiram a inserção de vozes nos textos e realizaram atividades sobre 

argumentos. A tarefa mencionada pelo aluno foi a de identificação dos argumentos de 

uma reportagem.  

 A interação da professora com os alunos durante as aulas foi muito valorizada 

por eles, pois, segundo os próprios discentes, eles passaram a compreender melhor as 

propostas de atividades. 

 

P: Daniela, você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei. 

P: Por quê? 

A: Porque tia explicou as coisas. Falou de adoção, foi bom. 

(Daniela, mód. 2)  

 

A aluna acima aprovou a explicação da professora em momentos em que foi 

discutida a reportagem sobre adoção. Durante a aula 3, percebemos que a professora fez 

um bom trabalho de exploração das reportagens sobre adoção, refletindo coletivamente 

com os alunos sobre a adequação de manchetes, questionando os alunos sobre suas 

respostas, permitindo que eles refletissem, atendendo a todos os princípios do ensino 

sociointeracionista listados anteriormente.  

Assim, concordamos com Méndez ao firmar que: 

 

O professor aprende para conhecer e para melhorar a prática 

docente em sua complexidade, bem como para colaborar na 

aprendizagem do aluno, conhecendo as dificuldades que deve 

superar, o modo de resolvê-las e as estratégias que coloca em 

funcionamento. O aluno aprende sobre e a partir da própria 

avaliação e da correção, da informação contrastada que o 

professor oferece-lhe, que será sempre crítica e argumentada, 

mas nunca desqualificadora, nem punitiva. (2002, p. 14) 

 

No terceiro critério, (6.3.3) estímulo à participação, notamos que os alunos das 

duas turmas mencionaram nas entrevistas esse critério de forma equilibrada. Na turma 
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1, 4 crianças (12,91%) mencionaram tal aspecto da mediação docente, na turma 2, 3 

alunos, correspondendo a 15%. Este critério está diretamente relacionado ao princípio 

de incentivo à participação dos alunos, contemplado em todas as aulas pelas duas 

professoras.  

 Na fala de Fernanda, vimos que o estímulo à participação dos alunos permite 

que eles se expressem e possam perceber se estão aprendendo, de fato. Ao responderem 

as perguntas, eles mesmos tomam consciência de que estão sabendo do conteúdo.  

 

E: Como você sabe que está aprendendo?  

A: Porque o assunto é muito interessante, a professora vai falando e a gente vai dizendo 

o que acha. (Fernanda, S.F) 

 

A situação final foi a última aula em que a professora desenvolveu a sequência. 

A aula estava organizada em cinco momentos, em que os alunos iriam ler e discutir 

sobre uma reportagem, responder questões de compreensão leitora, realizar entrevistas e 

produzir uma reportagem em dupla. Fernanda menciona que gostou da temática 

abordada e que durante as discussões os alunos participavam opinando.  

Outro aluno também apresenta na sua fala tal benefício, quando é estimulado a 

participar.  

 

E: Você acha que sua professora pensa que você aprendeu nessas atividades?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Ontem mesmo ela falou que eu respondia, eu, Fernanda e Roberto vivia com o braço 

levantado pra responder. (Pedro, S.F).  

 

A fala das crianças vem mais uma vez confirmar que as crianças consideraram 

positivo o fato de a professora estimulá-los a falar, pois os alunos se sentem valorizados 

quando expressam seus pontos de vista em torno dos conteúdos trabalhados.   

 Na turma 2, o estímulo à participação dos alunos permitiu que eles se 

desenvolvessem mais, expondo suas opiniões, explicando o que cada um discutiu em 

grupo.  

 

E: Você gostou da parte que a professora pediu para que todo mundo falasse um 

pouquinho da reportagem que recebeu em grupo? 

A: Gostei. Porque a gente vai se desenvolvendo. Vai perdendo a vergonha. 

(Carolina, mód. 2)  
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E: Você gostou da parte que a professora pediu para que todo mundo falasse um 

pouquinho da reportagem que recebeu em grupo? 

A: Achei bom para o grupo explicar como foi. 

E: Por que é bom todo mundo explicar? 

A: Pra gente entender como foi a reportagem, o que cada um apresentou.  

(Bianca, mód. 2)  

  

Na fala das alunas acima percebemos que Carolina considera o estímulo à 

participação um aspecto importante na mediação docente por possibilitar que os alunos 

se expressem mais. Bianca valoriza a participação dos alunos, afirmando que dessa 

forma toda turma tem conhecimento de como o outro desenvolveu a atividade, num 

processo de socialização.  A aula mencionada pelos alunos foi a terceira, composta por 

três momentos. A pergunta da entrevista estava relacionada ao segundo momento da 

aula, em que os alunos iriam socializar os assuntos das reportagens lidas nos pequenos 

grupos.  

Dessa forma, concordamos com Goulart quando afirma que “É imprescindível 

que todos se sintam à vontade e tenham espaços para manifestar seus gostos e desgostos, 

suas alegrias e contrariedades, suas possibilidades e limites, seus sim e seus não” (2007, 

p. 95).  

 Como vimos, os alunos mencionaram a mediação docente de forma positiva nas 

suas avaliações. Vale ressaltar que eles reconhecem a importância da mediação para a 

aprendizagem deles, como estímulo ao desenvolvimento na realização das atividades.  

Este terceiro critério foi mencionado por 21 crianças nas duas turmas, sendo 12 na 

turma 1 e 4 na turma 2.   

Diante dessa terceira categoria geral, a mediação docente, percebemos que de 

acordo com os dados das observações de aula e da fala das crianças, as duas professoras 

desenvolveram suas aulas garantindo que os alunos participassem das aulas, 

explicitando seus conhecimentos, tanto os prévios, quanto os que estavam sendo 

apropriados, tiveram acesso a momentos de sistematização. Diante dessa categoria, 

encontramos elementos que nos possibilitaram refletir sobre a importância de espaços 

em que os alunos explicitam seus conhecimentos. Conforme discutimos no capítulo 3, 

através dos estudos de Karmiloff-Smith (1996), concebemos que a explicitação dos 

conhecimentos tem papel fundamental na apropriação dos conhecimentos.    
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6.4. Recursos didáticos  

O quarto critério é referente aos recursos didáticos utilizados nas aulas. Tal 

critério relaciona-se com o princípio do ensino reflexivo que foi contemplado pelas duas 

professoras em todas as aulas e com os princípios do favorecimento da argumentação e 

sistematização dos saberes. Isto é, a escolha dos recursos didáticos por favorecer uma 

melhor sistematização dos conhecimentos, como, por exemplo, quando as professoras 

utilizaram cartazes com a lista das características dos gêneros; um ensino mais 

reflexivo, como, por exemplo, quando as professoras usaram tarefas em folhas avulsas 

que desafiavam as crianças a preencherem lacunas relativas aos articuladores textuais; o 

favorecimento da argumentação, como, por exemplo, quando as professoras utilizaram 

fichas contendo manchetes e textos para as crianças parearem os dois materiais.  

Apesar de as professoras terem usado diferentes recursos didáticos, todas as 

respostas das crianças que se referiram a este item foram focados no uso de textos e ao 

suporte jornal. Desse modo, pode-se afirmar que a escolha dos textos a serem usados no 

ensino da língua é uma tarefa que precisa ser realizada com muito cuidado. Enfim, 

encontramos nas entrevistas menção à qualidade dos textos (6.4.1.) e à qualidade do 

suporte jornal (6.4.2). De modo geral, os alunos se referiram à seleção dos textos, 

avaliando se eram de boa qualidade ou não, se as temáticas eram interessantes e à 

importância de conhecer o jornal. No quadro abaixo podemos perceber que os alunos 

das duas turmas mencionaram os aspectos qualidade do texto e qualidade do suporte 

jornal de forma equilibrada.   

 

Quadro 16: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

recursos didáticos 

 

6.4. Recursos didáticos 

Respostas 6.4.1. Qualidade do texto 6.4.2. Qualidade do suporte 

jornal 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 2 6,46% 3 15% 4 12,91% 2 10% 

Não  29 93,54% 17 85% 27 87,09% 18 90% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

 

A primeira subcategoria foi mencionada por dois alunos da turma 1 (6,46%) e 

por três na turma 2 (15%). Na turma 1, Pedro fala sobre a seleção de reportagens 

interessantes.  
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E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a professora hoje leu várias reportagens muito interessantes. 

(Pedro, mód. 6)  

 

Na aula mencionada pelo aluno, sétima, a professora trabalhou com três 

reportagens em sala de aula: Meninas X meninos, Preconceito: risque essa palavra do 

seu dicionário e Prós e Contras (Rebeldes). Salientamos que os três textos tinham 

assuntos do interesse das crianças e que elas discutiram bastante durante a aula. Durante 

a aula, a professora fez um bom trabalho de sistematização da temática abordada e das 

características do gênero.  

Na turma 2, uma aluna também avaliou as reportagens, considerando-as 

interessantes. 

 

E: Você gostou dessas aulas que a professora trabalhou com reportagem? 

A: Sim 

E: Por quê? 

A: Cada dia uma reportagem interessante, legal.  

(Vanessa, S.F.) 

 

O extrato acima demonstra que a seleção de textos de boa qualidade, que sejam 

interessantes ao público e diversificadas motiva mais os estudantes a realizarem as 

leituras e discussões.  A aula em que a aluna fez menção às reportagens interessantes foi 

a décima aula. Nela, os alunos tiveram contato com uma reportagem retirada do livro 

didático.  

Outra aluna da turma 2 aponta para o tamanho do texto e o vocabulário.  

 

E: Você gostou da leitura que a professora fez? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque foi boa, porque é pequena e não foi complicada. 

(Marília, S.I.)  

 

 Marília se refere à primeira reportagem trabalhada na aula 1, cuja manchete é 

“Uma cortina colorida que não sai do lugar”. Durante a aula, os alunos ficaram bastante 

envolvidos nas discussões. A professora realizou um trabalho de antecipação de sentido 

através da imagem e da manchete da reportagem, estimulando os alunos a participarem 

da aula. Em seguida, a professora discutiu sobre o tema coleção de forma geral, o que 

despertou bastante interesse nos alunos.  
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 A segunda subcategoria, qualidade do suporte jornal, foi mencionado por 4 

crianças na turma 1 (12,91%) e duas crianças na turma 2 (10%). Abaixo segue um 

extrato da turma 1. 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente falou sobre uma matéria que eu gosto muito que é o português, falou 

também de jornal que é uma fonte de saber infinita, falou também o que tem no jornal, 

como ele é dividido. 

(Pedro, mód, 1) 

Na fala de Pedro percebemos que o aluno valorizou o trabalho com o jornal em 

sala de aula, demonstrando ter aprendido como ele se organiza e reconhecendo as 

possibilidades de ampliação do conhecimento através dele. 

 Na turma 2, Bianca também demonstrou ter gostado do trabalho com o jornal, 

reconhecendo que precisa aprender como utilizar o jornal. 

 

E: Você gostou de ter manuseado o jornal? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Pra gente ver como é o jornal, pra gente ver como é que a gente usa o jornal, assim 

eu gostei. 

(Bianca, mód. 1) 

 

Em geral, nas duas turmas, oito crianças mencionaram os recursos didáticos 

como critério de avaliação, sendo quatro crianças em cada turma. As informações 

advindas das entrevistas nos mostram que as crianças percebem a importância dos 

recursos didáticos utilizados em sala de aula, se os textos foram bem selecionados ou 

não, se são de interesse dos alunos com temáticas voltadas ao público, se possui uma 

linguagem clara. Esses aspectos nos mostram que o professor deve levar em 

consideração os recursos que utilizará pensando nos estudantes para que eles se 

envolvam de forma significativa durante as aulas.  “O jornal, sem dúvida, é um suporte 

textual que não pode ser esquecido. Ele, assim como o livro didático, contém diferentes 

gêneros de textos, e pode ser explorado de diferentes maneiras, favorecendo muitas 

aprendizagens” (Silva e Leal, 2011, p. 170).  

Dessa forma, as avaliações dos alunos mais uma vez nos mostram que eles 

percebem os diferentes aspectos da organização da prática pedagógica e que os recursos 

trabalhados também precisam ser olhados com atenção, sobretudo os textos a serem 
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lidos. A seguir discutiremos sobre os conteúdos trabalhados, critério também 

mencionado pelas crianças.  

 

6.5. Conteúdos trabalhados 

O quinto critério corresponde aos conteúdos trabalhados. Este critério está 

relacionado aos princípios do ensino reflexivo, ensino centrado na problematização, 

ensino centrado na explicitação verbal e favorecimento da argumentação. A articulação 

entre os princípios apontados e o critério relativo aos conteúdos trabalhados pode ser 

estabelecida por adotarmos um pressuposto de que o modo como o conteúdo é abordado 

interfere no reconhecimento ou não de sua importância. Assim, o fato de a professora 

conduzir um ensino reflexivo e problematizador pode ajudar as crianças a perceber a 

relevância do conteúdo por possibilitar aprofundamento do mesmo e a tomada de 

consciência dos usos sociais que dele podem fazer. De igual modo, ao levar as crianças 

a falar sobre o conteúdo, favorecendo a emergência da argumentação, a professora pode 

favorecer a articulação entre o que se aprende na escola e o que se pratica fora dela.  

No capítulo 5 foram expostos vários trechos de aula em que a relevância social 

dos conteúdos trabalhos foi discutida coletivamente. Pudemos observar que os três 

primeiros objetivos citados no parágrafo anterior foram contemplados pelas duas 

professoras em todas as aulas e o terceiro em todas as aulas da professora 1 e em 8 aulas 

da professora 2. Neste estudo, procuramos investigar se as crianças perceberam a 

relevância dos conteúdos trabalhados e se os valorizaram. 

Observamos, nas entrevistas, três subcategorias sobre os conteúdos trabalhados: 

(6.5.1.) relevância do conteúdo, (6.5.2.) potencial motivador do conteúdo e (6.5.3.) 

posicionamento diante dos conteúdos. 

No quadro abaixo percebemos que os alunos das duas turmas mencionaram os 

três aspectos, sendo o primeiro com maior frequência. 

Quadro 17: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

conteúdos trabalhados 

6.5. Conteúdos trabalhados  

Respostas 6.5.1. Relevância do conteúdo 6.5.2. Potencial motivador do 

conteúdo  

6.5.3. Posicionamento diante 

dos conteúdos 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 13 41,94% 16 40% 3 9,68% 8 40% 3 9,68% 7 85% 

Não  18 58,06% 12 60% 28 90,32% 12 60% 28 90,32% 3 15% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 
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A primeira subcategoria, 6.5.1. Relevância do conteúdo, foi mencionada pelas 

crianças das duas turmas de forma equilibrada. Percebemos uma frequência de treze 

alunos na turma 1, (41,94%). Na turma 2 a frequência foi um pouco maior, com 16 

alunos (40%). De modo geral, percebemos na fala das crianças que elas consideravam 

relevante tanto o trabalho com as características da reportagem quanto com os temas 

abordados.  

 Na turma 1, percebemos que os alunos consideraram o conteúdo trabalhado 

relevante por trazer discussões sobre assuntos importantes como preconceito, maltrato 

aos animais. 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a professora fez uma tarefa para gente fazer uma reportagem sobre o 

preconceito que é um assunto que a gente deve falar sempre, mas muita gente não sabe 

o que é preconceito aí fica chamando as pessoas de cabelo de espantalho, orelha de 

elefante. 

(Pedro, mód. 9)  

 

 Pedro nos mostra que o tema preconceito discutido na aula 12 é muito relevante 

porque as pessoas passam a ter mais esclarecimento sobre esse assunto, podendo assim 

evitar comportamentos desagradáveis. Nessa aula, a professora solicitou que os alunos 

fizessem pesquisas sobre o tema, levou reportagens para que os alunos discutissem e 

solicitou que eles produzissem uma reportagem.  

 Outra aluna também falou da relevância dos conteúdos trabalhados nas 

reportagens. 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque ensina a gente a não maltratar os animais. 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: Na hora que a professora leu a reportagem do “bicho-homem”. 

E: Por que você gostou muito dessa leitura da reportagem do “bicho-homem”? 

A: Por que eles se trancaram na jaula pra apresentar aos outros que não é para maltratar 

os animais (Lívia, mód. 3).  

 

Lívia menciona que a discussão proposta na reportagem é relevante por 

permitir que os leitores tomem consciência de suas atitudes em relação aos animais. Na 
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aula 4, os alunos tiveram a leitura e discussão da reportagem “Bicho-homem”, a 

professora fez uma boa abordagem do texto, explorando o ponto de vista das crianças, 

incentivando a participarem das discussões.  

 Na turma 2, um dos alunos mencionou também o momento de produção textual 

como relevante, por permitir que ele escreva sobre os temas discutidos em aula. 

 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: O que eu achei mais interessante foi produzir texto. 

E: Foi. Por quê? 

A: Porque teve coisa pra gente aprender sobre violência, criança e para adoção. 

(Marcelo, mód. 2) 

 

Marcelo aponta as discussões realizadas na aula 3. Nessa aula, como já 

discutimos, os alunos fizeram a leitura de reportagens, discutiram sobre os assuntos 

abordados e sobre as características do gênero e produziram uma reportagem sobre 

adoção. 

Outra aluna menciona como conteúdo relevante as características do gênero, por 

trazer possibilidades futuras na vida profissional da aluna.  

 

E: A professora fez uma lista no quadro das características da reportagem. Você gostou 

disso? 

A: Sim.  

E: Por quê? 

A: Achei legal a professora escrevendo sobre o olho da reportagem, a publicação. 

E: Por que é importante você saber disso? 

A: Porque se quando eu crescer for pra uma faculdade e quiser ser jornalista eu vou 

precisar saber de tudo isso. 

(Vanessa, mód. 2)  

 

A aluna mencionou um momento da terceira aula, em que os alunos tiveram 

discussões sobre as características do gênero. Ressaltamos que a aluna faz referência à 

aprendizagem das características como importante para a produção do texto, ou seja, ela 

reconhece que o conteúdo trabalhado permite maior autonomia nos momentos de 

produção.  De acordo com Dolz (1994), “o desenvolvimento da autonomia do aprendiz 

é em grande parte consequência da mestria do funcionamento da linguagem em 

situações de comunicação” (in: DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 47). 

Em relação ao segundo aspecto, 6.5.2. Potencial motivador do conteúdo, 3 

alunos da turma 1 (9,68%) mencionaram tal característica. Na turma 2, a frequência foi 

maior, 8 alunos (40%). Segue abaixo um extrato da turma 1: 
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E: O que você achou da leitura da reportagem que tem como manchete “Pena maior 

para quem estudou mais”?  

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Tá dizendo: pena maior pra quem estuda mais. 

E: Essa leitura foi interessante?  

A: É, porque chama a atenção. 

(Roberto, mód. 5) 

 

Na aula 6 foi trabalhada uma reportagem cuja manchete intitulava-se “Pena 

maior para quem estudou mais”. Percebemos na fala de Roberto que um dos aspectos 

trabalhados nas características da reportagem, a manchete, foi o que motivou o aluno a 

considerar a reportagem interessante.  

Salientamos a importância dos alunos trabalharem conteúdos que motivem sua 

aprendizagem. Os alunos demonstraram curiosidade também no momento de folhear o 

jornal. 

 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: A parte que a professora passou a tarefa pra gente fazer em grupo, que a gente 

pesquisou no jornal os cadernos, essas coisas. 

E: Você gostou de fazer a atividade? 

A: Sim. 

E: Por quê?  

A: Porque é muito bom a gente pesquisar, aprender coisas novas. 

(Pedro, mód. 1) 

 

Na fala de Pedro percebemos que ele ficou motivado por estar trabalhando com 

o jornal e ter novas possibilidades de descoberta. Na aula 2, os alunos estavam voltados 

para atividades em torno do jornal, com identificação dos cadernos presentes, dos 

assunto abordados.  

Desse modo, concordamos com Onrubia (1996, p. 123), no seu entendimento da 

aprendizagem escolar:  

é um processo ativo do ponto de vista do aluno, no qual ele 

constrói, modifica, enriquece e diversifica seus esquemas de 

conhecimento a respeito de diferentes conteúdos escolares a 

partir do significado e do sentido que pode atribuir a esses 

conteúdos e ao próprio fato de aprendê-lo.  

 

Na turma 2, os alunos percebem que os conteúdos trazidos nas reportagens 

também podem motivá-los durante a aula.  
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E: Samuel você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei. 

E Por quê? 

A: Porque foi muito criativa. Mostrou que cada um deve respeitar o outro. 

(Samuel, mód. 6).  

 

Samuel menciona um momento da aula 7, em que os alunos discutiram três 

reportagens, que de modo geral abordava o tema preconceito. Percebemos na sua fala 

que o assunto foi o potencial motivador de interesse do conteúdo trabalhado.  

Outra aluna mencionou como potencial motivador as entrevistas realizadas aos 

funcionários da escola, para que eles colocassem seus relatos na produção textual. 

 

E: Vanessa você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei.  

E: Por quê? 

A: Foi legal, perguntar a Heloísa sobre o que cartas se ela escrevia. Foi bom perguntar 

sobre cartas, agora a moda é internet e celular. 

(Vanessa, S.F.)  

 

 Na última aula, a professora inseriu no planejamento um momento de entrevistas 

que os alunos fariam com os funcionários para inserir a voz deles nas produções. Nesse 

momento, percebemos que a professora se dedicou bastante, buscando esclarecer a 

atividade, motivando a participação deles.  

A terceira subcategoria encontrada na fala das crianças se refere ao 

posicionamento diante dos conteúdos. Os extratos de fala classificados neste bloco eram 

depoimentos das crianças relativos ao conteúdo dos textos trabalhados. As crianças 

avaliavam positivamente ou negativamente o texto considerando o posicionamento dos 

autores, ou seja, consideravam a atividade boa se o texto veiculasse um ponto de vista 

com o qual elas concordassem e quando não concordavam, diziam que a atividade não 

tinha sido boa. A diferença entre esta categoria e a categoria 6.5.1. foi que, no caso da 

relevância do conteúdo, as crianças afirmavam que a aula tinha sido boa porque o tema 

tratado era relevante. Na categoria ora discutida (6.5.3), embora elas considerassem o 

tema relevante, não gostaram do texto escolhido por não concordarem com a visão do 

autor. 

Na turma 1, 3 alunos (9,68%) apresentaram avaliações classificadas nesta 

categoria. Na turma 2, esse índice foi maior, tendo uma frequência de 7 alunos, com 

85%.  
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Segue abaixo um extrato da turma 1: 

 

E: O que você achou da leitura da reportagem que tem como manchete “Pena maior 

para quem estudou mais”?  

A: Eu não gostei muito não. 

E: Por quê? 

A: Porque também não é justo quem estudou mais ter uma pena maior. 

E: Mas você achou complicada essa leitura ou você não gostou do que a reportagem 

traz? 

A: Do que a reportagem traz, eu não gostei. 

(Pedro, mód. 5)  

 

Pedro mostra seu ponto de vista diante da reportagem. Isso mostra que o aluno 

se envolveu bastante nas discussões realizadas em sala, se posicionando diante da 

proposta do texto. Nesta aula, os alunos tiveram dificuldade em compreender o texto 

por trazer palavras que não são muito do cotidiano dos alunos, mas com o avanço das 

discussões eles demonstraram apropriação do tema e mostraram seu ponto de vista.  

Desse modo, não houve rejeição à atividade pelo nível de complexidade, mas, 

sim, pela ideia veiculada sobre o tema. É importante ressaltar, no entanto, que, mesmo 

não avaliando positivamente a atividade, pudemos verificar, por meio da observação, 

que houve bastante engajamento dos discentes. Portanto, precisamos considerar que 

mais uma vez, assim como ocorreu com a avaliação das crianças na categoria 6.2.1 

(complexidade da atividade), as crianças avaliaram negativamente uma atividade que 

gerou muita discussão em sala de aula, provocando desestabilização dos saberes já 

constituídos. Tal constatação evidencia que as crianças são capazes de reconhecer / 

valorizar vários aspectos relativos ao trabalho docente, mas, em alguns momentos, 

reagem negativamente a situações que provocam sentimentos de insegurança (quando a 

atividade é muito complexa) ou que os colocam em situação de embate no campo das 

ideias (quando os textos veiculam posicionamentos opostos aos seus). No entanto, 

defendemos que tais situações podem enriquecer muito o processo pedagógico, sendo 

necessário criar boas estratégias de mediação e de conversa com as crianças sobre tais 

tipos de procedimentos didáticos. 

Outra aluna também mencionou seu ponto de vista em relação à reportagem. 

 

E: O que você achou da leitura da reportagem que tem como manchete “Pena maior 

para quem estudou mais”? Você gostou dessa leitura? 

A: Difícil.  

E: Por quê? 
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A: Porque a manchete foi difícil de entender o que o texto queria falar. 

E: Você acha que a maior dificuldade tava na manchete? 

A: Foi. 

E: Mas o assunto era interessante? 

A: Era. 

E: Pra você é interessante esse assunto? 

A: Não. 

E: Por quê? 

A: Porque quem estudou mais ia receber um castigo. 

(Lívia, mód. 5) 

  

Na fala de Lívia percebemos que ela aponta um aspecto também observado na 

condução da professora, em que o assunto poderia ter sido mais trabalhado em aula, já 

que os alunos tiveram dificuldade de compreender antes de tudo a manchete. Entretanto, 

percebemos que a aluna apreendeu o sentido geral do texto, pois reconheceu que a 

temática era interessante e demonstrou seu ponto de vista diante dela.  

Na turma 2, os alunos também mencionaram outras reportagens nas entrevistas. 

 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: Do tubarão. 

E: O que do tubarão? Da leitura ou da produção? 

A: Da leitura. 

A: Porque foi muito legal, gostei. Mas não gostei porque ele pensou que a perna do 

homem era um peixe. Ele não tem culpa que era um peixe. Aí o homem matou ele.  

(Mariane, mód. 7)  

 

Percebemos na fala dessa aluna que ela gostou da reportagem sobre o maltrato 

de animais e mencionou seu ponto de vista diante do que o texto discutia, no entanto, 

não gostou do que aconteceu com o tubarão.  

 Outro aluno mencionou seu ponto de vista diante das reportagens sobre o 

maltrato aos animais.  

 

E: Samuel, você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei 

E: Por quê? 

A: Foi muito boa e teve maltrato os animais, tava lá no tubarão.  

E: Qual a parte da aula você achou mais interessante?  

A: A que mataram o tubarão. O tubarão não fez nada, em vez de soltar, mataram.  

E: Qual parte da aula você não gostou muito?  

A: A que prenderam o ser humano. 

(Samuel, mód. 3) 
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O aluno avaliou as reportagens como boas, mas não foi a favor da atitude 

apresentada nas duas, em que o tubarão foi morto injustamente e na outra que um grupo 

ficou enjaulado. A aula mencionada pelo aluno foi a quinta, em que a professora fez a 

leitura de duas reportagens com tema em comum: o maltrato aos animais (módulo 3)  

As respostas baseadas neste critério mostraram que as crianças estavam atentas 

aos temas trabalhados em sala de aula e que os textos utilizados provocaram reações. 

Desse modo, ressaltamos que as crianças perceberam a relevância dos temas e 

mostraram seus pontos de vista diante das temáticas abordadas. Assim, apesar de 

algumas crianças terem dito que “não tinham gostado”, pudemos verificar que o 

trabalho desenvolvido em sala de aula teve uma boa repercussão, e que o princípio 

favorecimento da argumentação foi bem atendido pelas duas professoras, 

proporcionando também a explicitação dos conhecimentos, conforme a proposta de 

Karmiloff-Smith (1996).   

As três subcategorias que compõem o critério “conteúdos trabalhados”, como já 

foi dito, evidenciam que as crianças tendem a valorizar escolhas de temáticas que têm 

articulação clara com as situações extra-escolares, com suas próprias vidas e que 

reconhecem a importância das discussões / reflexões sobre os valores sociais. Ampliar 

conhecimentos socialmente válidos, que tenham legitimidade pedagógica e 

reconhecimento pelas comunidades é, conforme discutimos no capítulo 2, um ponto de 

partida para a construção de uma escola comprometida socialmente. Esse critério foi 

avaliado por 30 crianças nas duas turmas, sendo 14 na turma 1 e 16 na turma 2.   

 

6.6. Interação em sala de aula 

 

 

No critério 6 elencamos as respostas das crianças que faziam referências às 

formas de interação em sala de aula entre professores e alunos e entre alunos. Neste 

bloco, os alunos mencionaram as formas de distribuição deles durante as atividades, 

destacando as atividades realizadas individualmente, em dupla, em pequenos grupos ou 

no grande grupo (6.6.1.). Percebemos ainda que os alunos mencionaram o engajamento 

/ participação deles e dos colegas nas atividades (6.6.2.) e aspectos relativos à interação 

entre a professora e as crianças (6.6.3.).   

Nas respostas dadas pelos estudantes, pudemos perceber as relações entre este 

critério adotado pelas crianças e alguns princípios por nós adotados para análise das 

aulas das professoras, sobretudo, o relativo à ideia de ensino reflexivo, centrado na 
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interação em pares e em grupos e ao princípio de incentivo à participação dos alunos, 

ambos contemplados em todas as aulas pelas professoras. Tais relações podem ser 

estabelecidas porque a condução de um ensino reflexivo e com incentivo à participação 

dos alunos requer o favorecimento de situações de aprendizagem colaborativa. De modo 

ainda mais claro, podemos estabelecer relação entre a condução de um ensino centrado 

na interação em pares ou grupos e a adoção do critério em pauta, interação em sala de 

aula. Procuramos verificar, com base nos depoimentos das crianças, se elas percebiam e 

valorizavam o ensino em que a interação entre as crianças fosse favorecida, assim como 

a interação colaborativa entre professora e estudantes. 

 

Quadro 18: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

interação em sala de aula. 

6.6. Interação em sala de aula 

Respostas 6.6.1. Forma de distribuição 

dos alunos 

6.6.2. Participação dos 

colegas nas atividades 

6.6.3. Interação da professora 

com as crianças 

 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 18 58,06% 13 65% 13 41,94% 10 50% 3 9,68% 0 0% 

Não  13 41,94% 7 35% 18 58,06% 10 50% 28 90,32% 20 100% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

No aspecto (6.6.1.), formas de distribuição dos alunos, as crianças das duas 

turmas mencionaram de forma equilibrada tal critério avaliativo. Na turma 1, 18 alunos 

(58,06%) apresentaram nas entrevistas algum tipo de avaliação em relação à 

organização dos alunos nas atividades. Na turma 2, 13 alunos (65%) fizeram menção a 

tal aspecto nas entrevistas. 

 Na turma 1, os alunos retrataram como positivo a maioria das formas de 

distribuição durante a sequência, como podemos ver abaixo. 

 

E: A forma como a professora tá organizando as aulas, em grupos, você gosta? 

A: Gosto. 

E: Você pode explicar um pouco mais? 

A: Sim. Porque em dupla, o que ela sabe e eu sei, aí a gente pode juntar os pensamentos 

e fazer uma coisa só. (Márcia, mód. 5)  

 

Márcia nos revela o papel da interação quando os alunos estão organizados em 

dupla. Na aula 6 os alunos produziram manchetes em duplas.  
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Outra aluna, Fernanda, menciona que a atividade em grupo permite uma melhor 

distribuição das tarefas em função do tempo e o compartilhamento de opiniões que 

podem ser socializados, havendo, assim, maior troca de conhecimento entre os 

integrantes.  

 

E: Você gostou de fazer a atividade em grupo?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque além do tempo ser mínimo, são três cabeças pensando e é melhor porque 

cada um da sua opinião e a gente discute. Agora, já eu mesma, sozinha, fazendo lá, eu 

tô com uma opinião na cabeça, mas eu queria dividir aquela opinião com alguém. 

(Fernanda, mód. 1) 

 

Fernanda avalia de forma positiva a proposta de trabalho em grupo. Os alunos, 

na aula 2, trabalharam com o jornal em pequenos grupos, folheando o jornal e 

localizando os cadernos a partir das temáticas.  

Outro aluno nos mostra que, no grupo, os estudantes podem tirar dúvidas, trocar 

experiências. 

 

E: Você gostou de fazer a atividade em grupo?  

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque se você tiver com uma dúvida, vai lá e pergunta a seu colega e se ele souber 

você tira a dúvida, se ele não souber, você tira a dúvida com a professora.  

(Keven, mód. 1)  

 

Keven também avaliou de forma positiva a atividade em grupo realizada na aula 

2, conforme discutimos acima. 

Encontramos também na fala das crianças da turma 1 alguns aspectos 

considerados pelas crianças como negativos para as atividades em grupo e em dupla.  

 

E: Como você prefere fazer atividade, individual ou em dupla?  

A: Individual. 

E: Por quê? 

A: Porque individual a gente pensa mais e ainda fica com calma, aí fica se lembrando 

das coisas e escreve. 

(Mário, S.F.)  

 

Outro aluno, Iago, afirma que no trabalho em dupla é necessário respeitar a 

opinião das pessoas.  
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E: Como você prefere fazer atividade, individual ou em dupla?  

A: Individual. 

E: Por quê? 

A: Porque é melhor, você pensa melhor, pensa sozinho. Com a outra pessoa, ela não 

deixa a pessoa dar opiniões. 

(Iago, S.F)  

 

Mário e Iago retratam que no trabalho em grupo ou em dupla muitas vezes o 

ritmo de cada um não é respeitado e as opiniões podem não ser respeitadas. Na aula 13, 

mencionada pelos meninos, os alunos fizeram atividade de compreensão leitora, 

realizaram entrevistas e produção de textos em duplas. 

Tainá avaliou a organização em grupo de forma negativa por outro motivo: a 

falta de cooperação entre todos os integrantes do grupo. 

 

E: De qual parte você não gostou muito?  

A: A parte do grupo. 

E: Por quê? 

A: Porque os meninos não ajudaram. 

(Tainá, mód. 3)  

 

No módulo 3 (aula 4), os alunos desenvolveram a leitura e a discussão de 

reportagens sobre ataques de tubarão em pequenos grupos para depois socializarem o 

que entenderam do texto, identificando o assunto abordado.  

Na turma 2 também encontramos relatos dos alunos apontando como positivas 

as diferentes formas de distribuição. 

Alex afirma ter gostado da atividade em grupo porque os colegas não brigaram, 

o que é um aspecto bastante interessante observado pelo aluno.  

 

E: Você gostou de ter feito essa atividade em grupo? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque não tava difícil e tava fácil entender. 

E: E foi legal fazer em grupo? 

A: Foi 

E: Por quê? 

A: Porque os meninos não estavam brigando. 

(Alex, mód. 6)  

 

             No módulo 6, aula 7, os alunos realizaram uma atividade de identificação dos 

argumentos a favor ou contra de uma reportagem sobre a novela Rebeldes.  
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Outra aluna observa que durante a atividade em grupo existem aspectos 

positivos e negativos.   

 

E: Você gostou de fazer atividade em grupo? 

A: Gostei  

E: Por quê? 

A: Eu gostei por uma parte e não gostei por outra. 

E: Qual foi a parte que você gostou e a parte que você não gostou? 

A: A que eu não gostei foi essa que a minha colega jogou tudo para cima de mim, e a 

outra foi que eu gostei porque elas são ótimas. Só uma que arenga muito comigo. 

(Carolina, Mód. 2) 

 

Carolina afirma ter ficado com a maior parte da responsabilidade das tarefas no 

grupo, considerando esse aspecto como negativo. O aspecto positivo é a familiaridade 

que as pessoas do grupo têm umas com as outras, mesmo uma tendo uma atitude mais 

hostil (“só uma que arenga muito comigo”). No módulo 2, aula 3, os alunos 

desenvolveram dois momentos em grupos. O outro momento foi a produção de uma 

reportagem em grupos. 

Outra aluna menciona também as possibilidades de troca entre os participantes, 

permitindo maior interação e melhor desempenho da atividade.  

 

E: Você gostou das atividades que fizeram em dupla? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque quando a pessoa faz sozinha a pessoa não pensa direito e quando tá com a 

amiga, pensa e ela dá uma dica a você e você a ela.  

(Marília, S.F.)  

 

Marília avalia as atividades em duplas realizadas pelos alunos na aula 10. Nesta 

aula, os alunos responderam em duplas atividades de compreensão leitora, realizaram 

entrevistas e produziram reportagens em pares, como já discutimos anteriormente. 

Observamos que um dos alunos percebe a importância da interação quando os 

alunos estão em grupo. 

 

E: Você gostou de ter feito a atividade em grupo? 

A: Gostei.  

E: Por quê?  

A: Porque todos têm que fazer e não só um, porque tem gente que quer fazer sozinho. 

E: É bom fazer atividade em grupo?  

A: É. 

E: Por quê? 

A: Porque um ajuda o outro.  
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(Samuel, mód. 6) 

 

O aluno aprova a realização da atividade em grupo desenvolvida na aula 7. 

Conforme já mencionamos, os alunos realizaram uma atividade de identificação dos 

argumentos presentes uma reportagem. Assim, ressaltamos as ideias de Davis, Silva e 

Espósito (1989), em relação ao papel da interação em sala de aula. 

 

a interação com o outro – seja ele um adulto ou uma criança mais experiente - 
adquire, assim, um caráter estruturante na construção do conhecimento na 

medida em que oferece, além da dimensão afetiva, desafio e apoio para a 

atividade cognitiva. (p. 52). 

 

A segunda subcategoria, (6.6.2.) Participação dos colegas nas atividades, foi 

mencionado por 13 alunos da turma 1 (41,94%) e 10 alunos da turma 2 (50%). 

Na turma 1, os alunos comentaram nas entrevistas diferentes aspectos. 

 

E: Você gostou da forma como a professora fez as perguntas após a leitura? 

A: Sim. 

E: Ou você preferia se fosse no caderno?  

A: Eu achei ela falando, pois assim todo mundo respondia junto, se fosse no caderno, a 

gente não podia saber a resposta.  

(Davi, mód. 2) 

 

Davi menciona que nas socializações das atividades a melhor forma é quando 

todos os alunos participam por permitir que exista maior troca entre eles. O momento 

mencionado por ele, na aula 3, foi a socialização das discussões da leitura de 

reportagens em pequenos grupos que os alunos precisavam apresentar o assunto 

abordado em cada texto, mencionando as manchetes e os cadernos.  

Alguns alunos destacaram alguns empecilhos em relação à participação nas 

aulas.  

 

E: De qual parte você não gostou muito?  

A: Quando os meninos ficaram fazendo um monte de barulho. 

(Davi, mód. 2) 

 

Outro aluno lamenta que a professora reclame com os alunos por questões de 

comportamento. 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Gostei. 

E: Por quê? 
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A: Porque eu aprendi coisas com o meu colega, mas teve coisas que eu não gostei não. 

A professora fica reclamando com alguns alunos, aí quando tá filmando sai tudinho, fica 

ruim a imagem, porque a professora diz que não é pra aperrear. 

E: Da aula de hoje, o que você não gostou? 

A: Que ela fica reclamando com os alunos.  

(Igor, mód. 9) 

 

Na turma 2, esses mesmos aspectos foram observados. 

 

E: Tácio, você gostou da aula de hoje? 

A: Não. 

E: Por quê?  

A: Porque. 

E: Por que você não gostou? 

A: Muito barulho.  

(Tácio, mód. 4) 

 

Um aspecto positivo quando todos podem participar das atividades foi percebido 

por Vanessa quando consegue socializar seus conhecimentos. 

 

E: A professora colocou vocês em círculo para ler a reportagem que ela distribuiu para o 

grupo. O que é que você achou desse momento? 

A: Eu achei legal. Porque a gente teve que cada um dizer o que entendeu da reportagem 

E: Por quê? 

A: Porque é bom a pessoa dizer o que sabe porque não fica guardado só pra si. 

(Vanessa, mód. 2) 

 

 A aluna avalia de forma positiva o primeiro momento da aula e a socialização 

que aconteceu após as leituras, conforme discutimos anteriormente. 

A terceira subcategoria, (6.6.3.) Interação da professora com as crianças, foi 

mencionada por 3 alunos da turma 1 (9,68%). Os alunos percebem que a professora 

utiliza o diálogo como ferramenta necessária para interagir com os alunos.  

 

E: Você gostou desse estilo de aula? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente, assim, tem um diálogo maior com a professora, só. 

(Pedro, mód. 2) 

 

 Pedro resume o que durante as observações de aula percebemos na condução da 

professora, em que prioriza a participação dos alunos nas discussões, escuta e valoriza 

os comentários deles.  
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Assim, consideramos que os alunos das duas turmas possuem critérios variados 

para avaliar as diferentes formas de interação em sala de aula demonstrando os aspectos 

positivos e negativos da distribuição dos alunos e da participação em sala de aula. 

Contabilizamos 35 crianças mencionando a interação em sala de aula nas duas turmas, 

sendo 20 na turma 1 e 15 na turma 2. Consideramos esse critérios bastante mencionado 

pelos alunos. Desse modo, concordamos com Louzada quanto fala que 

 

é preciso, urgentemente, que a escola não só propicie, mas, sobretudo, 

permita que seus alunos possam expressar-se com liberdade, sem 

medo, sem imposições. Recuperar a fala do indivíduo, seu poder de 
expressão verbal é condição fundamental para o processo ensino-

aprendizagem ser bem-sucedido (1994, p. 16). 

 

A seguir discutiremos sobre o último critério mencionado pelas crianças, os 

resultados obtidos em termos de aprendizagem. 

 

 

6.7. Resultados obtidos em termos de aprendizagem 

 

 

No critério (6.7.) estão as respostas das crianças nas quais elas avaliaram 

positivamente ou negativamente as aulas considerando os resultados obtidos em termos 

de aprendizagem. Percebemos uma maior variedade neste critério, em que os alunos 

mencionavam suas aprendizagens em relação ao gênero (6.7.1.), aos temas trabalhados 

(6.7.2.), às leituras realizadas (6.7.3.), à escrita (6.7.4.), à vontade deles em aprender 

mais (6.7.5.) e falavam em ampliação do conhecimento de uma forma mais geral, 

quando não explicavam o tipo de aprendizagem específica (6.7.6.).  

Esses critérios estão relacionados a todos os princípios didáticos discutidos no 

capítulo 5, pois consideramos que o atendimento a todos eles propicia uma 

aprendizagem mais efetiva, conforme discutimos com base em diferentes autores 

adeptos da perspectiva socioninteracionista. No entanto, destacamos mais 

especificamente os princípios do ensino reflexivo e da sistematização dos saberes, 

sendo o primeiro contemplado em todas as aulas pelas professoras e o segundo critério 

contemplado em todas as aulas da professora 1 e em 9 aulas da professora 2.  

No quadro abaixo podemos observar os aspectos mais mencionados pelas 

crianças nas entrevistas. 
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Quadro 19: Frequência e percentagem de estudantes que adotam o critério 

resultados obtidos em termos de aprendizagem 

 

6.7. Resultados obtidos em termos de aprendizagem 

Respostas 6.7.1. Aprendizagens efetivadas sobre o 

gênero / recursos lingüísticos presentes nos 

gêneros 

6.7.2. Aprendizagens efetivadas sobre o tema 6.7.3.  Aprendizagens efetivadas sobre leitura 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 18 58,06% 7 35% 9 29,04% 11 55% 14 45,17% 3 15% 

Não  13 41,94% 13 65% 22 70,96% 9 45% 17 54,83% 17 85% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

 

6.7. Resultados obtidos em termos de aprendizagem 

Respostas 6.7.4.  Aprendizagens efetivadas sobre escrita 6.7.5. Vontade de aprender mais 6.7.6. Ampliação de conhecimento 

Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 Turma 1 Turma 2 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Sim 6 19,36% 3 15% 7 22,59% 2 10% 7 22,59% 2 10% 

Não  25 80,64% 17 85% 24 77,41% 18 90% 24 77,41% 18 90% 

Total 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 31 100% 20 100% 

 

De forma geral, os alunos das duas turmas mencionaram os seis critérios 

encontrados. No primeiro aspecto, podemos encontrar uma grande diferença entre as 

duas turmas. Na turma 1, 18 alunos mencionaram suas aprendizagens efetivadas sobre o 

gênero (58,07%); na turma 2, essa frequência foi bem menor, com 7 alunos (30%). 

Na turma 1, uma aluna destaca que aprendeu sobre os conectivos. 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente aprendeu uma coisa nova que tem na reportagem, os conectivos. 

E: É importante saber usar esses conectivos no texto? 

A: É. 

E: Por quê? 

A: Porque mostra onde tá as conjunções, que tem que juntar uma frase a outra. 

E: O que você aprendeu hoje? 

A: Que além de substantivo, verbo, tem as conjunções. 

(Lívia, mód. 8)  

 

Na fala da aluna, percebemos quer ela reconheceu e gostou do conteúdo 

aprendido. No módulo 8, desenvolvido na aula 10, percebemos que a professora fez 
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uma boa exploração da função dos conectivos nas reportagens, analisando, com eles, 

como esses articuladores eram importantes para a construção dos sentidos do texto.  

Na turma 2, a aluna Carolina mencionou suas aprendizagens sobre as 

características do gênero.   

 

E: O que você acha dessa atividade que ela fez sobre as características do gênero? 

A: Eu acho que ela fez muito bem, pelo trabalho dela, ela se esforça muito pra poder 

levar a gente pra quinta série. Eu também gostei muito agora quando ela perguntou pra 

mim as características da reportagem.  

E: Por que você gostou? 

A: Porque eu aprendi mais sobre reportagem. Eu não sabia nada, nada sobre 

reportagem.  

(Carolina, mód. 2)  

 

No módulo 2, aula 3, os alunos tiveram na segunda proposta de atividade uma 

discussão sobre as características da reportagem, enfocando principalmente as 

manchetes. Percebemos que a professora 2 teve uma boa atuação.  

Como discutimos nos capítulos iniciais deste trabalho, defendemos que o 

trabalho com os textos escritos contempla diferentes dimensões / tipos de reflexão: 

aprendizagens relativas ao desenvolvimento de estratégias / habilidades de leitura; ao 

desenvolvimento de estratégias / habilidades de produção de textos; à reflexão sobre as 

práticas de linguagem e gêneros que circulam na sociedade. Tais dimensões, sem 

dúvida não podem ser enfocadas desarticuladamente, mas é necessário que se tenha o 

cuidado de contemplar todas elas. Nesta subcategoria destacamos que as crianças 

perceberam e valorizaram as atividades em que ampliam seus conhecimentos sobre os 

suportes ou gêneros que circulam socialmente. O gênero escolhido (reportagem), sem 

dúvida tem grande circulação entre pessoas de diferentes grupos sociais. Segundo 

Rodrigues, tal gênero “configura-se como o local da contextualização e do 

aprofundamento dos temas, possibilitando aos leitores a ampliação e a compreensão do 

mundo, levando-os a questionar os „comos‟ e os „porquês‟ da realidade” (2003, p. 16). 

Desse modo, aprender sobre reportagens nos parece de grande relevância no currículo 

da Educação Básica. 

O segundo subcritério, (6.7.2.) Aprendizagens efetivadas sobre o tema, teve um 

maior percentual na turma 2, com 11 alunos, 55%. Na turma 1, 9 alunos mencionaram 

esse aspecto (29,04%).  

Na turma 1, as crianças mencionam várias reportagens trabalhadas em sala de 

aula, demonstrando interesse sobre os temas discutidos. 
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E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente aprendeu que a gente não pode ficar só na televisão, tem que estudar 

pra aprender mais.   

(Lívia, mód. 4) 

 

 Essa reportagem retrata a realidade de muitos alunos. Milena destaca a 

importância de não ficar apenas na televisão, e que as crianças podem estudar mais. No 

módulo 4, aula 5, os alunos discutiram coletivamente uma reportagem cuja manchete 

era “TV fora do ar”. Essa atividade foi realizada apenas pela professora 1, 

contemplando os dez princípios listados. Observamos que os alunos durante a discussão 

se posicionaram diante do tema. Desse modo, as crianças passam a fazer uma leitura 

mais crítica do que é abordado.  Neste caso, percebemos que a criança considerou o 

conteúdo trabalhado relevante e diz ter gostado porque “aprendeu” a mensagem, sendo 

tal aprendizagem importante para sua vida. 

Na turma 2, uma das alunas cita o tema maltrato aos animais, discutida nas 

reportagens. 

 

E: Você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque é muito interessante.  Gostei muito porque aprendi muito sobre os tubarões e 

também as manchetes. 

E: O que você que aprendeu hoje? 

A: "Tudo sobre a covardia explícita da manchete" é o tubarão morto a paulada. Um 

bocado de coisas e etc.  

(Danila, mód. 7)  

 

No módulo 7, aula 8, os alunos discutiram sobre ataques de tubarão e 

produziram uma reportagem sobre a mesma temática. Mais uma vez, percebemos que o 

tema abordado foi considerado relevante e que a criança avaliou que a aula foi boa 

porque ela “aprendeu” o que estava em foco no texto trabalhado. 

Assim, os alunos demonstraram valorizar as aulas em que os temas trabalhados 

nas reportagens eram interessantes e foram bem discutidos pelas docentes, ajudando-os 

a se apropriaram dos assuntos de modo reflexivo. Desse modo, eles conseguiram avaliar 

que tinham aprendido e isso foi considerado um critério para julgar as aulas.  

O terceiro critério, (6.7.3.) Aprendizagens efetivadas sobre leitura, teve uma 

maior frequência na turma 1, com 14 alunos (45,17%). Na turma 2, três crianças, 
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representando 15% da turma, citaram tal tipo de aprendizagem. Abaixo segue extrato de 

uma entrevista com aluno da turma 1: 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: A parte que a professora leu o texto. 

E: Esse último texto, Filhos do coração? 

A: Sim. 

E: Você gostou de ter lido uma reportagem trazida pela professora? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente lê, aprende melhor a ler, fica informado sobre o que acontece no 

mundo. 

(Pedro, mód. 2) 

 

O aluno avaliou o momento destacando inicialmente sua valorização pela leitura, 

em seguida apontou que aprende melhor “a ler” e fica mais informado, enfatizando a 

ampliação do conhecimento que a leitura proporciona, permitindo que os sujeitos 

tornem-se mais autônomos.  “Como podemos perceber, a criança tem consciência que lê 

na escola não apenas para aprender os conteúdos veiculados nos textos, mas, também, 

para “aprender a ler”, o que lhe possibilitará ler muitos outros materiais de forma cada 

vez mais autônoma. 

Na turma 2, um dos alunos destaca que através da leitura ele pode saber o que 

acontece em outros locais que não tem acesso. 

 

E: Você tá gostando dessas aulas com reportagem? 

A: Tô. 

E: Por quê? 

A: Tem coisa boa, a gente vê o que ta acontecendo em São Paulo, Pará, esses lugares 

fora que a gente não pode ir.  

(Marcelo, mód. 2) 

 

Marcelo mencionou as leituras realizadas com reportagens de jornais, discutidas 

anteriormente. Bruna fala um pouco das estratégias de leitura que foram realizadas pela 

professora através da reportagem Filhos do Coração. 

 

E: A professora leu reportagem filhos do coração e fez algumas perguntas depois. O que 

você achou das perguntas? 

A: Achei muito boas 

E: Por quê? 

A: Porque ela tava fazendo pergunta sobre o texto que ela leu pra gente. Porque ela vê 

se a gente entendeu mesmo o que o texto fala. 

(Bruna, mód. 2)  
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A aluna ressaltou que através das perguntas, a professora pode avaliar se os 

alunos estão compreendendo o texto. Assim, os alunos demonstraram aprovarem o 

material lido e que as formas como as professoras trabalharam tem uma 

intencionalidade em torno da aprendizagem das crianças. Consideramos, desta forma, a 

importância da avaliação formativa-reguladora, defendida pelos autores Silva (2003), 

Hoffmann (1992), discutidos no capítulo 1 do referencial teórico.  

Segundo Hoffman “A avaliação deverá encaminhar-se a um processo dialógico e 

cooperativo, através do qual os educandos e educadores aprendem sobre si mesmo no 

ato próprio da avaliação” (p. 42). 

O quarto critério, (6.7.4.) Aprendizagens efetivadas sobre escrita, teve um maior 

índice na turma 1, com 6 alunos (19,35%). Na turma 2, houve uma frequência de 3 

alunos (15%). 

 Na turma 1, os alunos, durante as atividades de produção de reportagem e 

revisão textual tiveram boas reflexões sobre a escrita, em relação aos aspectos 

gramaticais, ao uso adequado de palavras no texto, a ortografia, a coerência.   

 

E: Qual a parte da aula que você achou mais interessante? 

A: A hora que a professora tava corrigindo os conectivos, naquela hora ela queria saber 

se eu tava por dentro do assunto ou não. 

E: É importante saber usar esses conectivos no texto? 

A: Sim, porque quando a gente for fazer a reportagem, a gente vai saber usar as palavras  

certas. 

E: Por que é importante saber usar as palavras certas? 

A: Porque a pessoa quando lê, a gente entende mais, a gente vê mais clareza, sabe que  

aquela pessoa que escreve o jornal sabe. 

(Fernanda, mód. 8) 

 

No módulo 8, aulas 10 e 11, os alunos realizaram uma atividade de preencher 

lacunas com conjunções. Como podemos verificar no trecho acima, a criança diz que foi 

importante ter aprendido sobre os conectivos para poder usá-los no momento da escrita. 

Outra aluna, Lívia, aponta outra dimensão do eixo de produção escrita: a 

ortografia.  

 

E: Você gostou de ter revisado o texto produzido pelos seus colegas? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque a gente aprendeu ortografia, como escrever certo. 

(Lívia, mód. 4) 
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Na aula 5, os alunos tiveram a oportunidade no último momento da aula de 

revisar uma reportagem de forma coletiva. Através dessa atividade os alunos refletiram 

sobre a escrita das palavras.  

Na turma 2, uma das alunas retrata a socialização da atividade com os 

conectivos. Eles precisavam colocar as conjunções nos espaços em branco. No 

momento da discussão, os alunos perceberam alguns erros com a utilização de palavras 

mal colocadas no texto, provocando outro sentido. 

 

E: Você gostou da revisão do texto que a professora fez no quadro? 

A: Sim. 

E: Por quê? 

A: Por que foi interessante e ela ajeitou muitas coisas que tavam erradas. 

E: E o que você acha que aprendeu com essa atividade? 

A: Muitas coisas. 

E: Como o quê? 

A: Saber como escrever. 

(Marília, mód. 8)  

 

A aluna menciona outro momento de revisão, ocorrido na aula 9 da professora 2. 

Observamos que os alunos percebem que as revisões são boas estratégias para trabalhar 

a escrita em sala de aula. Nesse momento, a revisão foi realizada coletivamente. Os 

alunos participaram das discussões sobre o uso adequados das palavras de forma 

bastante eficaz, questionando as outras possibilidades de palavras no texto.  

No quinto critério, (6.7.5.) vontade de aprender mais, sete alunos da turma 1 

mencionaram esse aspecto (22,59%). Na turma 2, dois alunos tiveram frequência (10%). 

Nessa subcategoria, os alunos falavam de modo geral que durante a sequência eles 

tinham vontade de aprender mais, que era motivador. Fernanda da turma 1 expressou: 

 

E: Você gostou desse trabalho? 

A: Sim, porque ele trouxe oportunidades pra gente saber o que é reportagem, jornal 

impresso e porque a gente aprende mais. 

(Fernanda, S.F)  

 

Outra aluna falou de um momento específico, o de revisão textual. 

 

E: Foi importante analisar a produção da aula anterior? 

A: Foi. 

E: Por quê? 

A: Porque quando a gente analisa alguma coisa, aí fica no pensamento da gente e 

aprende mais ainda. 

(Diana, mód. 7)   
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No módulo 7, aula 9, os alunos vivenciaram uma atividade em dupla de revisão 

de reportagens sobre ataques de tubarão. Este momento foi aprovado pela aluna e 

reconhecido como reflexivo, ampliando mais seus conhecimentos.  

Na turma 2, Marcelo logo na primeira aula alega que teve vontade de aprender 

mais, mostrando seu envolvimento na aula. 

 

E: Você gostou da aula de hoje? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque deu vontade de aprender mais, e também tem que gostar de colecionar 

brinquedos, objetos para fazer esses trabalhos, essas coisas.  

(Marcelo, S.I.)  

 

No último critério, (6.7.6.) ampliação do conhecimento, 7 alunos da turma 1 

(22,59%) indicaram esse aspecto em suas falas; já na turma 2, esse percentual foi 

menor, com a frequência de 2 alunos, (10%). Os alunos, ao mencionarem tal critério, se 

referiam de um modo geral às possibilidades que a sequência proporcionou para a 

aprendizagem, como podemos ver abaixo no extrato da turma 1: 

 

E: Você gostou da aula de hoje?  

A: Sim.   

E: Por quê? 

A: Porque muitas coisas que eu não sabia a professora explicou e eu já tô sabendo mais. 

(Fernanda, mód. 1) 

 

Essa fala de Fernanda foi logo no início da sequência, na aula 2. Percebemos 

que desde o início a aluna visualizou suas aprendizagens mencionando a contribuição 

da professora nas explicações realizadas. 

Iago, na última aula, traz na entrevista o que o trabalho desenvolvido 

proporcionou, ampliando seu conhecimento 

 

E: Você gostou dessas aulas em que a professora trabalhou com reportagens? 

A: Gostei. 

E: Por quê? 

A: Porque eu aprendi mais, tive um conhecimento melhor. 

(Iago, S.F.) 

 

Na turma 2, os alunos também perceberam os mesmos aspectos dos alunos da 

turma 1. 
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E: Você gostou da aula? 

A: Gostei 

E: Por quê? 

A: Porque tinha mais aprendizado, falei mais, ler, fazer tarefa, a cópia, acho que foi 

bom.  (Marcelo, S.F.) 

 

O aluno reconhece que a organização das aulas permite uma variedade de 

atividades, estimulando os alunos a participarem das discussões, permitindo assim uma 

melhor aprendizagem. 

Outra aluna fala do seu desenvolvimento, das perspectivas de aprendizagem: 

 

E: Você já tinha tido uma aula como essa? 

A: Não. 

E: O que você achou? 

A: Eu achei muito bom.  

E: Por quê? 

A: Por que é bom, por que a gente desenvolve mais.  

(Bruna, mód. 3)  

 

Assim, constatamos que os alunos das duas turmas mencionaram nas entrevistas 

critérios semelhantes sobre os diferentes aspectos apontados acima, nos mostrando que 

possuem senso crítico nas suas formas de avaliar. Neste último critério, 37 crianças das 

duas turmas avaliaram os resultados obtidos em termos de aprendizagens, sendo 24 na 

turma 1 e 13 na turma 2. Através da fala das crianças, percebemos que eles 

acompanham suas evoluções, considerando as mudanças durante a sequência 

vivenciada e que passam a ter também mais responsabilidade sobre seu processo de 

aprendizagem. Desse modo, concordamos que o pensamento de Downing e Fijalkow 

(1984) quando afirmam que “A criança encontra-se na clareza cognitiva quando sabe 

que aprende, quando sabe o que aprende, por que aprende e como aprende” (In: 

BERNARDIN, 2003, p. 132).   

A seguir discutiremos sobre as categorias de avaliação, comparando os critérios 

das duas turmas. 
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6.8. Comparação entre as categorias de avaliação 

 

 Para que possamos compreender melhor os critérios avaliativos das crianças nas 

duas turmas, construímos a tabela abaixo com a frequência e percentual das entrevistas. 

Conforme discutimos anteriormente, identificamos nas duas turmas sete critérios de 

avaliação.  

 

Analisando o quantitativo de respostas em cada categoria, verificamos que os 

resultados em termos de aprendizagem (72,54%), a interação em sala de aula (68,62%) 

e os conteúdos trabalhados (58,82%) foram dos três blocos de critérios mais utilizados 

pelas crianças. Os três blocos foram citados por mais da metade dos estudantes, o que 

evidencia que, de fato, as crianças percebem e valorizam as aulas em que são 

selecionados conteúdos relevantes e interessantes, em que há boas interações e que 

resultam em aprendizagem. Pequenas diferenças foram observadas entre as duas turmas 

em relação ao quantitativo de respostas nestes três blocos. 

Na turma 1, percebemos que os alunos mencionaram mais os resultados obtidos 

em termos de aprendizagem, com 24 crianças (77,41%). Na turma 2, os alunos tiveram 

maior frequência no critério 5, conteúdos trabalhados, com 16 alunos, representando 

(80%).  

Categorias Classificação 

da turma 1 

Alunos da professora 1 

 (31 alunos) 

Classificação 

da turma 2 

Alunos da professora 

2 

 (20 alunos) 

Total 

(51 alunos) 

 

Classificação 

geral 

Frequência % Frequência % Frequência % 

1. Estrutura da 

sequência 

5º 10 32,25% 6º 4 20% 14 27,45%  5º 

2.Estratégias de 

ensino 

6º 7 22,58% 5º 7 35% 14 27,45%  5º 

3. Mediação 

docente 

4º 12 38,70% 4º 9 45% 21 41,17%  4º 

4. Recursos 

didáticos 

7º 4 12,90% 6º 4 20% 8 15,68%  6º 

5. Conteúdos 

trabalhados  

3º 14 45,16% 1º 16 80% 30 58,82%  3º 

6. Interação em 

sala de aula 

2º 20 64,51% 2º 15 75% 35 68,62%  2º 

7. Resultados 

obtidos em 

termos de 

aprendizagem 

1º 24 77,41% 3º 13 65% 37 72,54%  1º 
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O segundo critério mais mencionado pelos alunos das duas turmas foi a 

interação em sala de aula. Na turma 1, com 20 alunos (64,51%) e na turma 2, com 15 

alunos (75%).  

Quanto ao critério conteúdos trabalhados, ficou em terceiro lugar na turma 1(14 

alunos: 45,16%). Na turma 2, os alunos mencionaram os resultados obtidos em termos 

de aprendizagem em terceiro lugar, com 13 alunos (65%).  

O quarto critério mencionado nas duas turmas foi a mediação docente. Na turma 

1, 12 alunos explicitaram tal critério (38,70%), já na turma 2 a frequência foi um pouco 

menor, com 9 alunos (45%). Ao todo, este critério foi contemplado por 41,17% das 

crianças. Desse modo, também podemos afirmar que as crianças reconhecem que o 

professor precisa ter boas estratégias de mediação, atendendo as crianças quando elas 

precisam e ajudando-as a entender melhor as atividades e os conteúdos trabalhados. 

Os critérios “estrutura da sequência” e “estratégias de ensino” foram citados por 

14 alunos, cada (27,45% dos estudantes). Na turma 1, a estrutura da sequência foi mais 

citada (32,25%) e na turma 2, as estratégias de ensino foram mais referenciadas (35%) 

O critério que foi menos citado foi recursos didáticos (15,68%), tendo sido mais 

adotado pelas crianças da turma 2 (15,68%) que da turma 1 (12,90%). Apesar desse 

reduzido quantitativo, não podemos considerar que as crianças não valorizam tal 

aspecto, pois é possível que tenham considerado isso ao falarem que tinham gostado das 

aulas porque as atividades eram boas. 

Como indicamos anteriormente, constatamos que os alunos citaram mais o 

critério relativo aos resultados obtidos em termos de aprendizagem. Ressaltamos que os 

discentes mencionaram as aprendizagens sobre o gênero, o tema, os processos de 

leitura, a escrita e, de forma geral, mencionaram a vontade de aprender mais e a 

ampliação do conhecimento. Desse modo, diferentes tipos de aprendizagem foram 

citados, indicando que houve percepção de que a sequência desenvolvida não buscava a 

apreensão de conteúdos / habilidades pertinentes a apenas um eixo de ensino.  

Podemos concluir, assim, que as crianças das duas turmas avaliaram as aulas de 

forma pertinente, com critérios importantes, para que o professor possa melhorar o 

ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Consideramos, assim, que eles 

percebem as intencionalidades do professor e avaliam cada aspecto, mencionando seus 

aspectos positivos e negativos. Mais uma vez, as crianças nos mostram que é importante 

ouvi-las para planejarmos melhor nossas ações didáticas ruma à melhoria do ensino.  



230 

 

 

 

  A seguir, para melhor visualizarmos os resultados obtidos na pesquisa, 

apresentaremos um quadro com a relação entre os princípios contemplados nas aulas e 

as categorias de avaliação pelas crianças. 
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6.9. Relação entre os princípios contemplados nas aulas e as categorias de avaliação pelas crianças 

Critérios 

avaliados 

Alunos da 

Professora 1 

Alunos da 

Professora 2 

 

Princípios contemplados durante as aulas 

1. Ensino 

reflexivo 

2. Ensino 

centrado na 

problematização 

3. Ensino 

centrado na 

interação em 

pares   

4. Ensino 

centrado na 

explicitação 

verbal   

5. 

Favorecimento 

da 

argumentação 

6. 

Sistematização 

dos saberes 

7. Valorização 

dos 

conhecimentos 

dos alunos 

8. Incentivo à 

participação 

dos alunos 

9. 

Diversificação 

de estratégias 

didáticas 

10. Ensino 

centrado na 

progressão 

Total de 

categorias 

avaliativas 

das aulas 

mais 

relacionadas 

aos critérios 

de avaliação 

das crianças   
Freq. % Freq. % A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76,92% 80% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 

1. Estrutura 

da sequência 

10 32,25% 4  20% X     X    X  X  4 

2.Estratégias 

de ensino 

7  22,58% 8  40% X X        X  3 

3. Mediação 

docente 

12  38,70% 9  45% X    X   X  X  X    5 

4. Recursos 

didáticos 

4   12,90% 4 20% X     X  X      3 

5. Conteúdos 

trabalhados  

14  45,16% 16  80% X  X   X  X       4 

6. Interação 

em sala de 

aula 

20  64,51% 15  75% X   X      X    3 

7. Resultados 

obtidos em 

termos de 

aprendizagem 

24  77,41% 13  65% X  X X X X X  X X X X 10 

Total de princípios contemplados nas categorias 

avaliativas das crianças 
7 3 2 3 3 4 2 3 3 2 --- 
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No quadro acima apresentamos o levantamento dos dados obtidos durante as 

análises das observações de aula e das entrevistas realizadas. Na terceira linha, 

informamos sobre o percentual de aulas em que cada princípio foi atendido pelas duas 

professoras e nas demais linhas marcamos os princípios que tinham relação mais direta 

com os critérios de avaliação adotados pelas crianças. Desse modo, objetivamos 

sintetizar algumas reflexões feitas no decorrer do capítulo, investigando as relações 

entre o que as crianças afirmaram e a condução das aulas pelas docentes. 

Conforme discutimos no referencial teórico, o trabalho com sequência didática 

em uma perspectiva sociointeracionista é organizado considerando-se diferentes 

princípios. No capítulo 5 discutimos as situações vivenciadas durante a sequência nas 

duas turmas a partir dos dez princípios elencados: 

1. Ensino reflexivo 

2. Ensino centrado na problematização 

3. Ensino centrado na interação em pares  

4. Ensino centrado explicitação verbal   

5. Favorecimento da argumentação  

6. Sistematização dos saberes 

7. Valorização dos conhecimentos dos alunos 

8. Incentivo à participação dos alunos 

9. Diversificação de estratégias didáticas 

10. Ensino centrado na progressão  

 

Para isso, analisamos cada aula comparando os princípios atendidos por cada 

professora. No capítulo 5, item 5.4. Princípios contemplados durante as aulas, 

apresentamos um quadro síntese com a frequência que cada critério esteve presente 

durante as aulas. A professora 1 desenvolveu a sequência didática em 13 aulas, a 

professora 2 em 10 aulas.  

De modo geral, percebemos que sete princípios foram atendidos nas duas turmas 

em todas as aulas (ver Quadro acima). São eles: ensino reflexivo, ensino centrado na 

problematização, ensino centrado na interação em pares, ensino centrado na explicitação 

verbal, valorização dos conhecimentos dos alunos, incentivo à participação dos alunos e 

ensino centrado na progressão.  

 Os demais princípios, favorecimento da argumentação, sistematização dos 

saberes e diversificação de estratégias didáticas embora não tenham sido atendidos em 

todas as aulas, também foram bastante contemplados.    
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Uma primeira constatação que podemos fazer é que todos os critérios de 

avaliação apontados pelas crianças tiveram relação com algum dos princípios elencados 

no capítulo 5 e que as professoras, de modo geral, realizaram aulas fundadas nesses 

princípios. Assim, podemos afirmar que eles reconheceram a qualidade do trabalho 

docente, valorizando aspectos importantes da prática docente. 

Relacionando de forma mais direta os critérios apontados na avaliação das 

crianças aos princípios identificados nas aulas, como foi dito anteriormente, o critério 

que agregou maior quantidade de respostas das crianças foi o 7 (Resultados obtidos em 

termos de aprendizagem). O reconhecimento de que houve aprendizagem durante a 

realização das aulas é, sem dúvida, uma forma muito consistente de avaliar o trabalho 

docente, pois, em última instância, o que se espera de um processo pedagógico é que os 

estudantes aprendam. Tal critério relaciona-se, sem dúvida, a todos os princípios 

discutidos, pois é a conjunção de todos eles que faz com que a prática seja, de fato, 

reconhecida como “boa”.  

A interação em sala de aula, que foi o segundo critério mais citado pelas crianças 

(68,62%), tem uma relação mais direta com três princípios, conforme discutimos ao 

longo deste capítulo: ensino reflexivo, interação em pares e incentivo à participação dos 

alunos. As duas professoras contemplaram os três princípios em todas as aulas, o que 

justifica as crianças terem enfatizado tanto tal aspecto. Vale ressaltar, no entanto, que 

algumas crianças explicitaram descontentamento com alguns comportamentos dos 

colegas durante as atividades em grupo e alertaram para a necessidade de uma mediação 

docente que favoreça um trabalho colaborativo, responsável e comprometido. Eles 

disseram que é necessário “discutir” como trabalhar em grupo e que os colegas 

precisam aprender a “comportarem-se” de modo a facilitar a realização das tarefas.  

Os comentários sobre os conteúdos trabalhados também foram muito frequentes, 

ficando em terceiro lugar em comparação com os demais. As crianças explicitaram com 

bastante ênfase que o que elas estavam aprendendo era relevante e motivava-as a querer 

saber cada vez mais. Este critério está mais intimamente relacionado a quatro princípios 

discutidos nesta dissertação: ensino reflexivo, ensino centrado na problematização, 

ensino centrado explicitação e favorecimento da argumentação. Os três primeiros 

citados aqui foram atendidos em todas as aulas observadas, mas o favorecimento da 

argumentação, não. Verificamos que muitas vezes as docentes tinham dificuldade de 

aguardar as crianças pensarem para responder suas questões e raramente confrontavam 

seus pontos de vista, aprofundando os debates. As crianças não se referiram a tal 
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aspecto. Consideramos que, pela sutileza deste fenômeno, seja necessário um olhar mais 

apurado para reconhecer tal fragilidade. As crianças conseguiram perceber que as 

professoras favoreceram o diálogo, incentivaram o grupo classe a falar e que isso 

ajudou a aprender mais. No entanto, a qualidade dessas mediações, que levam a um 

aprofundamento maior dos temas em discussão, não foi perceptível para os discentes. 

Constatamos que a categoria mediação docente, com um total de 41,17% nas 

entrevistas das crianças, apresentou o segundo maior número de princípios 

contemplados, relacionada a cinco princípios: ensino reflexivo, ensino centrado 

explicitação verbal, sistematização dos saberes, valorização dos conhecimentos dos 

alunos e incentivo à participação dos alunos. Todos esses princípios foram 

contemplados pelas professoras, embora em algumas aulas, como discutimos no 

capítulo 5, sobretudo, a professora 2 tenha investido pouco na sistematização dos 

conhecimentos ou tenha demonstrado insegurança em relação aos próprios conteúdos 

trabalhados. Algumas crianças, em seus depoimentos, queixaram-se, em algumas das 

aulas, de não terem entendido bem algo que estava sendo foco de atenção na aula. 

Os critérios estrutura da sequência didática e estratégias didáticas também foram 

usados pelos estudantes. Podemos perceber que são dois critérios muito próximos. Na 

organização da sequência, são eleitas atividades que são organizadas temporalmente. 

No caso da sequência em foco, várias delas são retomadas em aulas posteriores, 

havendo articulação explícita entre elas. Nas duas turmas, esses critérios foram 

contemplados, mas na turma 1 isso ocorreu mais fortemente em relação ao critério 

estrutura da sequência e na turma 2, em relação ao critério estratégias didáticas. Como 

pudemos perceber nas discussões do capítulo 5, na turma 1 houve maior diversificação 

de atividades no interior das aulas do que na turma 2. Houve também maior poder de 

sistematização / organização dos conhecimentos, com retomadas das aulas anteriores. 

Talvez por tal razão, os alunos da professora 1 tenham valorizado mais a sequência 

como um todo. No entanto, foram as crianças da turma 2 que valorizaram mais as 

atividades realizadas. Elas comentaram mais sobre o potencial motivador das 

atividades. Talvez tenha sido decorrência da diferença entre o modo como os conteúdos 

estavam sendo tratados e as estratégias mais usadas anteriormente. É possível que eles 

tenham sentido mais diferença do que os da turma 1. O critério estrutura da sequência 

tem relação com quatro princípios: ensino reflexivo, sistematização dos saberes, 

diversificação das estratégias didáticas e ensino centrado na progressão. O critério 
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estratégias didáticas com três princípios: ensino reflexivo, ensino centrado na 

problematização e diversificação das estratégias didáticas. 

A categoria recursos didáticos foi a que obteve menor recorrência. 

Consideramos que esta categoria está relacionada fortemente aos princípios: ensino 

reflexivo, favorecimento da argumentação e sistematização dos saberes. A pouca 

frequência de comentários em relação a tal aspecto pode ser decorrência de que as 

crianças, ao comentarem sobre as estratégias didáticas já estivessem contemplando os 

recursos que são usados nessas estratégias. Sempre que havia algum comentário sobre 

os recursos, eram citados aspectos relativos ao suporte textual ou ao próprio texto 

utilizado na atividade. Outros recursos usados nas aulas, como os cartazes, não foram 

citados. Podemos levantar a hipótese, como foi dito anteriormente, que ao analisarem a 

estratégia didática, já estavam considerando os recursos, ou podemos considerar que 

este aspecto não seja tão saliente para o público infantil e elas só se manifestavam a 

respeito dos textos e jornais porque tinham sido muito mobilizadas pelas temáticas 

discutidas, o que tem forte relação com a relevância dos conteúdos, já discutida 

anteriormente.   

Enfim, podemos dizer que as avaliações feitas pelas crianças sobre as aulas 

estavam muito relacionadas aos princípios adotados para o planejamento da sequência 

aulas, evidenciando que elas reconhecem aspectos importantes das aulas. A seguir 

teceremos nossas conclusões finais.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho objetivamos analisar os critérios utilizados por crianças do ano 5 

do Ensino Fundamental para avaliar aulas de língua portuguesa, com foco nas 

estratégias didáticas adotadas em uma sequência didática envolvendo o gênero 

reportagem. Para alcançarmos nosso objetivo, realizamos observações de aula de duas 

professoras e entrevistas com as crianças de duas turmas.  

Essa pesquisa é relevante por investigar um campo ainda pouco explorado, a 

avaliação dos alunos em torno do ensino pautado nos gêneros discursivos. 

Consideramos também de muita importância a voz dos estudantes, que na maioria das 

realidades educacionais não é despercebida no seu processo de aprendizagem, havendo 

um processo avaliativo unidirecional.  

Especificamente, propomos para a pesquisa quatro objetivos. O primeiro 

objetivo foi analisar aulas em que uma sequência didática foi desenvolvida, refletindo 

sobre os princípios didáticos subjacentes à prática das docentes. Para tal, foram 

observadas as aulas das duas professoras do ano 5. A professora 1 desenvolveu 13 aulas 

durante a sequência, a professora 2, 10 aulas. No capítulo 5 buscamos atingir esse 

objetivo. Dos dez princípios elencados, percebemos que sete deles foram contemplados 

pelas duas docentes em todas as aulas. Os outros três tiveram um percentual alto, sendo 

o menor atingido pela professora 2 com 70% no princípio da diversificação das 

estratégias adotadas no interior das aulas, embora houvesse diversificação na sequência 

como um todo, conforme discutimos no item 5.4.  

Consideramos, desse modo, que as professoras tiveram uma boa atuação durante 

toda a sequência didática de reportagem, favorecendo momentos ricos, em que os 

alunos refletiram sobre os conteúdos, desenvolveram atividades problematizadoras, 

interagiram em pares e com a professora, explicitaram seus conhecimentos, 

argumentaram diante dos saberes construídos, vivenciaram estratégias didáticas 

diversificadas, pautadas em um ensino centrado na progressão e tiveram seus 

conhecimentos valorizados.   

Através dos extratos das aulas analisadas vimos que os alunos tiveram uma 

grande participação em diferentes momentos, em que foram valorizados e estimulados a 

participarem de forma crítica.  

Assim, concluímos que as professoras conduziram as aulas contemplando 

objetivos fundamentais da perspectiva sociointeracionista, embora, em alguns 
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momentos, demonstrassem dificuldades para sistematizar os conhecimentos produzidos 

e, sobretudo, a professora 2, para adequar o planejamento às necessidades das crianças. 

Foi observado também que, embora houvesse muito estímulo à participação das 

crianças, não havia intervenções mais consistentes para ajudá-los a aprofundar os 

conhecimentos, pois em diversas aulas, as professoras não confrontavam as hipóteses 

que surgiam e nem desafiavam as crianças a argumentar mais acerca de suas ideias. 

No segundo objetivo específico, buscamos investigar quais critérios são 

utilizados por crianças para avaliar a prática de duas professoras no desenvolvimento da 

uma sequência didática. Para isso utilizamos as entrevistas com as crianças, sempre 

realizadas no final de cada aula. 

Durante as análises das entrevistas, encontramos sete critérios mencionados 

pelas crianças em ambas as turmas. Foram analisadas 105 entrevistas durante as 23 

aulas realizadas nas duas turmas. Percebemos que as crianças adotaram critérios 

avaliativos semelhantes e nos mostraram que são capazes de avaliar as estratégias 

adotadas nas aulas. Percebemos, conforme apresentado nos quadros do capítulo 6, que 

cada critério possuía subcritérios. Isso nos mostra que os alunos percebem aspectos 

específicos da organização da prática docente.  

No quadro 6.8. apresentamos as categorias avaliadas pelos alunos e o percentual 

presente em cada turma, bem como o total de alunos que participaram das entrevistas. 

Percebemos que mesmo sendo as mesmas categorias encontradas na fala das crianças, a 

frequência total de cada turma apontou um maior número de avaliações em categorias 

distintas, com exceção da categoria interação em sala de aula, que os alunos das duas 

turmas, mencionaram em segundo lugar. Embora o posicionamento não seja igual para 

as demais categorias, reconhecemos que as crianças tiveram uma boa frequência em 

cada uma delas, demonstrando conhecer os diferentes aspectos avaliados, identificando 

suas sutilizas. 

Desse modo, consideramos que as crianças são capazes de avaliar as aulas, 

apresentando critérios que podem auxiliar os professores a melhorarem suas práticas, 

considerando, por exemplo, a importância do trabalho em pares, a ordem das atividades 

propostas, o papel do professor, as estratégias utilizadas, os conteúdos selecionados. De 

modo geral, percebemos que as crianças das duas turmas juntas apontaram mais a 

avaliação dos resultados obtidos em termos de aprendizagem, com (72,54%). Isso nos 

mostra que as crianças passaram a perceber que estavam aprendendo. Tal critério 

demonstra que os alunos durante a sequência didática passaram a regular mais suas 
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aprendizagens, constatando assim maior autonomia e responsabilidade por sua 

formação. 

Nosso terceiro objetivo específico foi comparar  os critérios de avaliação das 

duas turmas sobre as estratégias didáticas, percebendo se os mesmos possuem ou não 

relação com a condução adotada em cada sala. Para chegarmos a tal objetivo, 

procuramos, no capítulo 6, através das análises das entrevistas, analisarmos as relações 

entre as falas dos alunos e a condução das professoras. No quadro 6.9., estruturamos os 

princípios atendidos de acordo com os critérios das crianças. Nele constatamos que os 

critérios das duas turmas tiveram relação com os princípios do ensino 

sociointeracionista, sendo o critério mediação docente o que contemplou maior 

quantidade de princípios, após o critério “aprendizagens ocorridas”, que estava 

relacionado a todos os princípios investigados.  

Nosso último objetivo proposto consistiu em analisar se as crianças valorizam as 

estratégias didáticas usadas pelas docentes no desenvolvimento da sequência. De acordo 

com os dados das observações e das entrevistas, constatamos que as crianças avaliaram 

de forma positiva as estratégias adotadas durante a sequência, valoriozando mais os 

resultados alcançados em termos de aprendizagem (72,54%), as formas de interação em 

sala de aula (68,62%), os conteúdos trabalhados (58,82%) e a mediação docente 

(41,17%).  

Desse modo, percebemos ainda que as crianças valorizam as estratégias 

didáticas usadas pelas docentes no desenvolvimento da sequência, demonstrando que 

aprenderam de forma significativa durante o período e aprovaram a forma como as 

professoras ensinaram, deixando claro que percebem uma mudança na rotina da sala de 

aula a partir de tal perspectiva e que as vivências realizadas foram muitos motivadoras. 

Consideramos que as crianças são capazes de avaliar as aulas e que através das suas 

formas de perceberem a materialização do trabalho docente, elas podem contribuir para 

que novas práticas avaliativas tornem-se presentes nas escolas, favorecendo melhores 

aprendizagens. 

 Assim, consideramos o trabalho muito relevante por permitir que nós 

educadores possamos refletir mais sobre a perspectiva de trabalho sociointeracionista 

em que as discussões sobre os gêneros torna-se o ponto central. Outro aspecto a ser 

ressaltado é em relação ao que vimos a partir das entrevistas com as crianças. Elas nos 

mostram que possuem um olhar atento sobre a organização da prática em sala de aula e 

que conseguem nos mostrar diferentes dimensões do ensino que devem ser pensadas 
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nos momentos de planejar, desenvolver e avaliar o ensino e a aprendizagem.   

Consideramos ainda que as duas professoras conduziram suas aulas de maneira 

reflexiva, permitindo grande crescimento na aprendizagem dos alunos.  

Através desse estudo, podemos pensar em algumas implicações para o processo 

educacional. Uma delas é a visão que a escola tem dos seus estudantes. De acordo com 

os dados apresentados, vimos que as crianças podem contribuir para uma melhor 

atuação profissional, que são capazes de avaliar diferentes dimensões do ensino e que 

através da visão delas podemos refletir sobre diversos problemas do processo de 

escolarização. Desse modo, podemos propor novas formas de avaliar o processo de 

ensino, engajando os estudantes em ações de avaliação da escola e do professor. 

Obviamente, é preciso ponderar suas avaliações, por percebermos que algumas nuanças 

do trabalho docente não são facilmente apreendidos por elas.  Mas, ouvir o que elas têm 

a dizer é um bom ponto de partida para melhorar as condições de aprendizagem na 

escola. 

Outra implicação é a mudança na postura do educador, que passa a rever suas 

práticas e torná-las mais democráticas. O processo avaliativo também sofre implicações 

com os dados desse estudo. Este passa a ser visto de forma dialógica, processual, que 

acompanha o desenvolvimento dos alunos, regulando a aprendizagem num processo 

formativo. 

Com esse trabalho, buscamos responder ao que foi estabelecido nos objetivos. 

Consideramos que foi possível chegar a boas reflexões sobre o tema proposto, mas que 

é preciso ir em busca de novas pesquisas, pois as perguntas não se esgotam, como, por 

exemplo, podemos sugerir investigações acerca das mudanças nas práticas decorrentes 

de uma avaliação formativa em que as crianças tenham voz, ou seja: quais seriam as 

mudanças de atitude das  professoras em uma situação em que escutassem os alunos 

avaliando suas aulas? Que tensões poderiam surgir entre a avaliação das crianças e a 

auto-avaliação da própria docente? Esses não eram foco de investigação para este 

trabalho, mas reconhecemos sua importância.  

Outro aspecto interessante e também não contemplado neste momento seria a 

avaliação dos alunos em aulas de língua portuguesa não planejadas previamente, como a 

que foi disponibilizada. O que as professoras trabalhariam? Como seria? Que 

pressupostos encontraríamos em suas aulas?  

Consideramos também a importância de sabermos como os alunos de diferentes 

níveis de escolaridade avaliam seus professoras, em diferente áreas do conhecimento. E 



240 

 

 

 

no trabalho em torno dos gêneros discursivos, como os alunos avaliariam outras 

sequências didáticas? E se os alunos fizessem uma avaliação coletiva após cada aula 

juntamente com as professoras, eles apresentariam critérios tão claros?  

Desse modo, consideramos que temos ainda muito a refletir sobre as formas que 

os alunos percebem o ensino e a aprendizagem, pois através do olhar deles podemos 

pensar em práticas mais democráticas, em que eles tenham voz e vez na participação do 

processo educativo. 
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