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RESUMO 

 

 

Tomando-se por base a perspectiva interacionista de Vygotsky, conceitua-se o aprendizado 

como um fenômeno que ocorre na interação social. A apropriação do conhecimento só é 

possível através da experiência, que se atualiza a partir do contato com alguém que já o tenha 

internalizado. Em seus estudos sobre o desenvolvimento das crianças, Vygotsky (2003) 

cunhou a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal, que se refere ao espaço entre aquilo 

que o sujeito consegue fazer de modo independente e as funções que só consegue realizar 

com a mediação de alguém mais capaz. Dentre os conceitos desenvolvidos com base na teoria 

de Vygotsky está o conhecido pela metáfora da andaimagem. O conceito se refere a uma 

espécie de suporte que, em uma atividade interativa, um sujeito mais capaz fornece ao 

aprendiz para que este solucione um problema o qual não estaria apto a resolver sem o auxílio 

externo. O presente trabalho, previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

estudou a utilização de pistas linguísticas conhecidas como andaimes em gêneros do domínio 

pedagógico, tanto da fala quanto da escrita. Nesse sentido, procurou-se concentrar as análises 

sobretudo na produção escrita,  a partir da identificação tais estratégias em livros didáticos. 

Além disso, foi feito um estudo comparativo dos andaimes usados na interação entre 

professor/aluno e entre autor/aluno. O corpus para a análise da modalidade oral foi composto 

por gravações em áudio de sete aulas de língua portuguesa, com cerca de noventa minutos 

cada, em uma turma do 9º ano do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Pernambuco. As gravações ocorreram entre os meses de maio e junho de 2011. Já para a 

análise da escrita, foram selecionados os quatro livros da coleção Português: linguagens, de 

Cereja & Magalhães (2009), direcionados aos últimos anos do Ensino Fundamental. Os 

resultados demonstraram a existência do uso nos textos didáticos escritos daqueles andaimes 

geralmente encontrados na fala, comprovando, no caso dessas estratégias de ensino, a 

hipótese da relação entre fala e escrita, defendida por Biber (1991) e Marcuschi (2005 e 

2008). Confirmou-se ainda, que a ocorrência de andaimes não diminuiu de um ano para o ano 

seguinte da coleção, fato ligado à função instrucional dos textos pedagógicos. Chegou-se à 

conclusão de que é necessário repensar-se a própria classificação dos andaimes criada por 

Wood et al. (1976), ainda amplamente utilizada nas pesquisas atuais. Além disso, é 
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fundamental um estudo futuro acerca do que seria um bom suporte, e não um suporte 

prejudicial, no que se refere ao apoio por meio das estratégias de andaimagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: andaimes; interação; fala e escrita; ensino-aprendizagem; livro 

didático. 
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ABSTRACT 

 

 

According to Vygotsky’s interactionist perspective, learning is a phenomenon developed 

through experience. The appropriation of some knowledge is only possible with the 

experience, that occurs through social interaction with somebody whom has internalized the 

knowledge. On his investigation about child development, Vygotsky (2003) created the 

notion of Zone of Proximal Development (ZPD), which describes the difference between 

something that someone can do by himself and those functions he only can fulfill under 

guidance. Among the concepts developed based on Vygotsky’s theory, there is one, known as 

Scaffolding. Scaffolding is a kind of support that, in a interaction, someone more competent 

provides to the learner, so this one can solve a problem which he could not do without 

assistance. There are several scientific investigations (e.g. Wood et al. (1976), Bortoni-

Ricardo & Fernandes de Sousa (2005) and Mendes (2007)) about scaffolding. This research 

keep pace with those investigations, and has the purpose of examine the usage of scaffolding 

strategies in instructional genres, for both, speech and writing. There are, though, three 

differences between this and other researches: first, it does not focus only on speech, as most 

of others, but also on writing production; second, because of its object of study, i.e., it tries to 

identify those strategies in portuguese textbooks; third, for presenting a comparative study 

between the scaffolds provided by the teacher and the scaffolds provided by the author of the 

textbooks analyzed. The corpus collected for speech analysis is composed of seven 90-minute 

Portuguese classes recorded in a 9th grade group at Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Pernambuco. The classes were recorded between May and June 2011. For writing 

analysis, it was selected the collection Português: linguagens, by Cereja & Magalhães (2009), 

composed of four textbooks recommended for the last four years of Elementary School. The 

results of this research give evidence of the usage of scaffolds in written texts, what can be 

used do corroborate the hypothesis of relation between speech and writing, advocated by 

Biber (1991) and Marcuschi (2005 e 2008). There is also the evidence that the offer of 

scaffolds does not decrease from one volume of the textbook to the next volume. Even the 

most competent subject has something new to learn, a topic in which he needs some 

contextualization cues. This possibility of always assist the learning process is one of the 

characteristics of instructional discourse. 
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Introdução 

 

É amplamente reconhecido que em sala de aula o professor lança mão de pistas 

linguísticas conhecidas como andaimes (scaffolds) visando a otimização da interação. O 

presente trabalho propõe-se a investigar a existência do uso de andaimes na escrita, focando, 

para tanto, em uma coleção de livros didáticos (LD).  

Adota-se como um dos pressupostos a afirmação central da teoria da relação entre fala 

e escrita: a de que não existe uma dicotomia entre as modalidades de língua e que os gêneros 

textuais da fala e da escrita podem ser alinhados ao longo de um contínuo de relações. Assim, 

é de se esperar que os andaimes ocorram tanto no discurso de sala de aula quanto nos textos 

do livro didático, uma vez que ambos caracterizam-se como discurso pedagógico, 

compartilhando esferas de circulação e funcionalidade. 

O trabalho, do ponto vista mais geral, insere-se na perspectiva da etnometodologia e 

do sociointeracionismo de Gumperz, no sentido de que considera como essenciais os 

conceitos de práxis e de indicialidade. Os andaimes são aqui considerados pistas de 

contextualização que visam monitorar a compreensão do interlocutor. Tem ainda como bases 

teóricas, além dos estudos da relação entre fala e escrita, os da aprendizagem de Vygotsky e o 

conceito de andaimagem desenvolvidos por pesquisadores em estudos com a fala, uma vez 

que, até onde se sabe, inexistem estudos sobre andaimes na escrita. 

O corpus é constituído pelos quatro livros da coleção Português: linguagens, 

produzidos por William Cereja e Thereza Magalhães, direcionados aos últimos anos do 

Ensino Fundamental.  Para fins de comparação foram feitas gravações em áudio de sete aulas 

de língua portuguesa, com cerca de noventa minutos cada, em uma turma do 9º ano do 

Colégio de Aplicação da UFPE. As gravações ocorreram entre os meses de maio e junho de 

2011. Como o objetivo central da pesquisa eram os textos escritos e precisava-se formar um 

conjunto suficientemente extenso para analisar as variações das pistas ao longo do 

desenvolvimento das atividades, foram utilizados os quatro livros da coleção e não apenas o 

volume direcionado ao 9º ano. 

De acordo com o método de pesquisa no qual este trabalho baseia-se, os indivíduos 

envolvidos em qualquer interação trabalham ativamente para que essa interação possa 

realizar-se. A própria realidade social é obra de sujeitos sociais, os quais, ao desenvolverem 

suas próprias vidas, estão também desenvolvendo a realidade social na qual vivem. Assim, 
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para se entender o funcionamento dos mais variados eventos da vida social, é importante 

tentar entender como os participantes desses eventos compreendem e constroem as interações. 

Guesser (2003) lembra que o fato de a interação estar em constante transformação serve de 

sinalização para que os participantes consigam interpretar o próprio mundo social no qual 

estão inseridos. 

 A etnometodologia, segundo Saville-Troike (1982:130) procurou justamente tentar 

construir um aparato capaz de "tratar da descoberta dos processos subjacentes que os falantes 

de uma língua utilizam para produzir e interpretar experiências comunicativas, incluindo 

pressuposições que são compartilhadas e conhecimentos culturais". Essa escola buscou 

analisar como os participantes de uma determinada interação social percebem o seu 

funcionamento, ou seja, de que modo, desde a situação mais comum até aquela mais formal, 

as coisas são organizadas e podem realizar-se normalmente. 

 Quando se tem o foco nas interações de ensino-aprendizagem e, mais especificamente, 

naquelas que se dão em sala de aula, leva-se em conta que são eventos sociais tais quais 

aqueles comuns ao mundo fora da instituição de ensino. Na sala de aula, assim como no dia a 

dia, professores e alunos são atores sociais construindo e significando os eventos dos quais 

participam. Um membro, de acordo com Guesser (2003: 63): 

 
não é apenas um ente que pertence a um determinado grupo, mas ao contrário, é um 
ente que compartilha a construção social daquele determinado grupo. Em outras 
palavras, é membro o indivíduo que domina a linguagem comum do grupo, que 
interage com os demais a partir de redes de significação estabelecidas nos processos 
interacionais, que compreende o mundo social em que está inserido sem grandes 
esforços racionais, mas apenas pela pertença natural de sua socialização. 
 

O membro é um sujeito que domina o modus operandi do contexto no qual precisa 

circular. Trazendo o conceito para a construção social escolar, professor e alunos, por serem 

membros da vida social que se desenvolve em sala de aula, estão preparados, em termos de 

linguagem e outros comportamentos, para interagir naquelas rotinas habituais do ambiente 

escolar. Não que sejam “escravos” daquele ambiente – cada um, a partir de diferentes 

experiências, tem a habilidade de adaptar-se àquela rotina, permitindo, assim, o 

funcionamento da vida social em que precisa se engajar.   

Embora, quando analisada superficialmente, a realidade social pareça estar pronta para 

ser “utilizada” pelos sujeitos nelas envolvidos, é na prática – ou nas diferentes práticas – 

desses membros, que a própria realidade social se desenvolve, materializa-se, torna-se “real”.  
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A visão de membro casa bem com a noção de língua como interação, defendida no 

decorrer da pesquisa aqui apresentada, e, seguindo o mesmo raciocínio, com a visão de que o 

conhecimento é construído na interação entre professor e aprendizes, no caso das análises da 

fala, e entre autor do livro didático e alunos-leitores, no caso da análise da modalidade escrita. 

Uma visão de que, segundo Moita-lopes (2006: 95, 96), "o conhecimento é um processo para 

o qual colaboram aqueles envolvidos na prática de sala de aula (...) a ideia de que o 

conhecimento é uma construção social". 

É com a linguagem, e a partir do uso da linguagem, que os participantes significam 

suas ações e que os outros envolvidos conseguem compreender o que é sinalizado. E, como 

lembra Guesser (2003: 159), essa linguagem "não é ordenada e radicalmente fixa, mas é 

flexível e adaptável, conforme o grupo de agentes que a desenvolve". O que confere ao 

discurso um caráter contextual. Esse aspecto faz com que ela só possa ser entendida levando-

se em consideração a situação social em que foi produzida, mas, ao mesmo tempo, 

proporciona aos praticantes a possibilidade de não precisarem dizer exatamente tudo quando 

querem comunicar algo, pois, segundo Guesser (2003:160), existem "conteúdos que podem 

ser deduzidos pelos próprios atores no momento da interação, sem a necessidade de 

explanação verbal pormenorizada". Essa dedução dos sentidos, possível nas práticas sociais, 

tem a ver com o conceito etnometodológico de indicialidade. O discurso utilizado pelos 

membros da interação tem um significado para aquela situação. Se analisado fora de seu 

contexto, pode parecer incompleto, porque nem tudo é significado simplesmente por meio de 

palavras; e as mesmas palavras, quando analisadas de forma descontextualizada, podem 

parecer sem sentido. Assim, o discurso só terá então um significado quando se conhecem 

todas as especificações da sua situação de construção. 

 A presente pesquisa busca identificar, a partir dos eventos comunicativos utilizados 

para construir conhecimentos em sala de aula, o uso de estratégias de andaimagem – suportes 

que, em uma atividade interativa, alguém mais capaz dá ao aprendiz, para que este solucione 

um problema que não conseguiria resolver sem o auxílio externo. Como foi dito 

anteriormente, nem tudo precisa ser explicitado em uma atividade interativa, pois, os 

participantes, por terem competência para ali atuarem, compartilham um saber sobre como 

agir nas situações que lhes são apresentadas. Esse saber, de acordo com Tannen & Wallat 

(2002), vem de experiências já vividas pelos atores sociais e os fazem estar, de certo modo, já 

preparados para o que vão viver. As experiências anteriores ajudam a formar as "estruturas de 
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expectativas" (Tannen & Wallat, 2002) dos participantes, ou seja, dão-lhes a noção do que 

podem encontrar nas situações em que estão se envolvendo. 

Com o apoio das ideias daqueles que estudam as relações entre língua falada e escrita 

(cf. Marcuschi, 2005 e Biber, 1991), pode-se fazer uso dos métodos de análise comuns à 

análise do discurso pedagógico oral nas análises de gêneros escritos do mesmo domínio 

discursivo. O estudo tornou-se possível porque, de acordo com as referidas ideias, embora 

tenham modos de manifestação diferente, fala e escrita trazem muitas semelhanças no que se 

refere aos usos linguísticos. As semelhanças seriam fruto, dentre outras coisas, do fato tanto o 

discurso do livro quanto o do professor estarem ali exercendo a função de instruir os alunos, 

ou seja, de pertencerem ao discurso pedagógico. Sendo a hipótese precisa, os andaimes, 

usualmente tratados como pistas caracteristicamente orais, seriam encontrados também na 

escrita, quando observados gêneros com o mesmo objetivo comunicativo de ensinar e 

aprender. 

Quanto à organização, a dissertação divide-se em três capítulos. Seguindo esta 

introdução, no capítulo um são detalhados os objetivos da pesquisa, contextualizados os livros 

didáticos e os dados da fala coletados em situação de sala de aula, e os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. 

O capítulo dois trata de conhecimentos subjacentes à teoria dos andaimes e ao uso 

dessas funções em sala de aula. Primeiro são apresentados alguns aspectos da relação entre 

língua falada e escrita, pois assim, pôde-se ultrapassar o estudo usual sobre os andaimes e 

demonstrar que estão presentes também na escrita. Há ainda uma necessária explicação acerca 

dos gêneros textuais e uma exposição sobre as propriedades essenciais na caracterização do 

discurso pedagógico, o que proporcionaria a verificação um pouco mais apurada do suporte 

por meio de andaimes, característico de interações nas quais se pretende ensinar algo. No 

momento seguinte, são apresentados esclarecimentos sobre os estudos de Vygotsky, 

considerados básicos para a análise da andaimagem. Nesses estudos, é evidenciado o destaque 

dado pelo pesquisador à linguagem, considerada o instrumento capaz de tornar o ser humano 

o que ele é, de diferenciá-lo dos outros animais. É através de/por meio da linguagem que o ser 

humano penetra no meio social em sua volta (cf. Vygotsky 2003). É através da linguagem que 

é criada a Zona de Desenvolvimento Proximal, espaço que possibilita ao sujeito mais capaz 

compartilhar/trocar experiências com seus aprendizes e propiciar-lhes o acesso aos 

conhecimentos que circulam naquele meio. 
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A parte final da fundamentação trata do tema da andaimagem. Nela são discutidos os 

achados dos estudiosos mais reconhecidos no tratamento do assunto e a tipologia adotada 

mais adiante nas análises. São apresentadas também algumas das principais características do 

suporte por meio de andaimes – temporalidade e contingência, por exemplo. Além disso, há 

uma discussão sobre a teoria de Gumperz (2002) acerca das convenções de contextualização – 

traços linguísticos utilizados pelo falante para sinalizar o seu discurso –, visto que os 

andaimes são tratados aqui como pistas de contextualização utilizadas tendo em vista a 

monitoração da compreensão por parte dos ouvintes. 

O último capítulo do trabalho foi reservado às análises do corpus coletado 

especificamente para a presente pesquisa. Nele são apresentados os resultados das ocorrências 

na amostra oral, oferecendo subsídios para análise dos andaimes na escrita e também para 

uma comparação dos andaimes mais recorrentes em uma ou outra modalidade. 
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1. Procedimentos metodológicos 

 

Compõem o corpus, para a análise da modalidade oral do presente estudo, sete aulas, 

cada uma com cerca de noventa minutos, gravadas em forma de áudio durante os meses de 

maio e junho de 2011, no Colégio de Aplicação da UFPE.  Já para a modalidade escrita, 

foram utilizados os quatro livros da coleção Português:Linguagens, produzidos por Cereja e 

Magalhães (2009), voltados para o trabalho com as quatro últimas séries do Ensino 

Fundamental.  

Neste trabalho tanto a fala quanto a escrita são consideradas interações. Adota-se, 

como postulado geral, a concepção de Vygotsky de que a construção do conhecimento se dá 

interacionalmente. No entanto, dadas as metas da pesquisa, o estudo prioriza a fala do 

professor e do autor dos textos didáticos, responsáveis pelo uso dos andaimes. E é nesse 

sentido que se considera pertinente a adoção do conceito de andaime como pistas de 

contextualização. 

 Priorizou-se a fala do professor durante as transcrições para que se pudesse fazer um 

trabalho de análise semelhante ao da escrita, visto que, no caso dos livros, também não se 

teria acesso direto à interação entre leitor e autor.  

A restrição metodológica garantiu uma semelhança entre a análise do oral e a dos 

livros didáticos, e atende a opção feita no início da pesquisa de utilizar um aparato capaz de 

abarcar as duas modalidades. É importante mencionar que, embora haja esse detalhe do ponto 

de vista metodológico, a visão aceita é a de Bakhtin (2006) de que um texto, sem distinção de 

modalidade, só passa a ter seu sentido completo na interação. 

 

1.1 O corpus da fala 

 

 Para a coleta dos dados, utilizou-se um pequeno gravador ligado à professora 

voluntária, desse modo, foi captado apenas o áudio das aulas. O desejável para a construção 

desta parte do corpus seria a gravação das aulas também em forma de vídeo, pois, trabalhos 

de autores reconhecidos da área (por exemplo, Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005) 

e Wood et al (1976)), verificaram que o uso de andaimes algumas vezes se dá sob forma de 

traços não linguísticos, a exemplo da postura e direcionamento do olhar, perceptíveis apenas 

por quem testemunha visualmente as ações do professor/tutor. 
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 Sempre presente às aulas, coube à autora desta pesquisa, observar a ocorrência dos 

traços cinésicos e descrever sua situação de uso, quando aparecessem exercendo a função de 

andaimes. A ideia inicial (comprovada) era a de que, por se tratar de uma aula para alunos 

com um nível de desenvolvimento maior do que crianças nos primeiros anos escolares, esse 

tipo de pista não seria tão presente, ou não seria tão relevante na construção dos 

conhecimentos propostos para as atividades. As pistas utilizadas pela professora foram 

exclusivamente linguísticas ou prosódicas – mudanças no tom de voz, por exemplo –, e 

facilmente identificáveis na posterior transcrição das aulas. 

 Escolheu-se o Colégio de Aplicação da UFPE (CAp) porque este apresenta, já em seu 

projeto político-pedagógico, um caráter experimental. Além disso, em experiências anteriores, 

no próprio CAp, e em escolas de outros sistemas de ensino, pôde-se perceber que todos 

aqueles que formam o colégio – pais, alunos e todo o quadro de funcionários – têm 

internalizada a ideia de que a instituição tem um papel importante para toda a comunidade 

acadêmica da UFPE, mas, ainda mais essencial, para aqueles que trabalham mais diretamente 

com o ensino de níveis fundamental e médio.  

Nessas aulas, foram presenciadas atividades pedagógicas variadas, como análise e 

discussão de gêneros, seminários, análise linguística e avaliação. Uma das dúvidas iniciais foi 

se haveria um momento mais conveniente para iniciar as gravações. Em alguns contatos com 

a professora voluntária, combinou-se de esperar o início de um dos bimestres, para que se 

pudesse acompanhar o desenvolvimento das atividades daquele período desde o começo – na 

aula em que a professora comenta com os alunos os objetivos daquela unidade –, e continuar 

o trabalho de coleta até, pelo menos, o momento em que os alunos começariam a produzir e 

ter um retorno de seus trabalhos.  

Foi escolhida uma turma do 9° ano do Colégio de Aplicação da UFPE. A preferência 

pelo grupo se deu por dois motivos principais. Primeiro, porque o grupo é mais maduro, 

apresenta um nível de desenvolvimento maior do que aqueles que estão nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental II, estando em uma fase de maior proficiência tanto oral quanto escrita. 

Segundo, porque esse grupo se envolve em um ritmo de atividades diferente daquele dos 

alunos do Ensino Médio, que têm um trabalho, não exclusivamente voltado para, mas, de 

certa forma, visando aos vestibulares.  

Segue abaixo uma lista com o resumo das atividades desenvolvidas em cada aula 

gravada: 
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Aula 1: - Professora solicita a cada aluno uma pequena exposição daquilo que ele tenha 

encontrado em uma pesquisa prévia sobre a autora Clarice Lispector, que seria o tema dos 

seminários apresentados em aulas subsequentes. Neste evento, há uma alternação entre as 

colocações dos alunos e complementações por parte da professora.  

Aula 2: Avaliação sobre um conto lido pelos alunos no bimestre anterior:  

no momento inicial, a professora traz as diretrizes da avaliação. 

Aula 3: A professora faz uma espécie de prévia para situar os alunos com relação aos 

seminários que aconteceriam na sequência;  

leitura silenciosa do conto de Clarice Lispector escolhido pela professora; 

Discussão de texto; 

Exibição de um vídeo que apresenta uma leitura expressiva do mesmo conto lido pelos 

alunos; 

Discussão sobre a leitura do texto e a leitura dramatizada. 

Aula 4: Professora traz ficha-guia para as apresentações dos alunos e explica oralmente como 

devem proceder nas apresentações;  

há uma discussão para que os alunos tirem eventuais dúvidas sobre as apresentações. 

Aula 5: Primeiro dia de apresentações: 

a professora faz um rápido reforço sobre como se daria o evento; 

grupo se apresenta; 

segue discussão sobre a apresentação; 

Atividade de correção de exercício do livro didático; 

Aula 6: Seguem as apresentações dos trabalhos: 

grupo apresenta; 

discussão sobre a apresentação; 

grupo se apresenta; 

discussão sobre a apresentação; 

Aula 7: Atividade de análise linguística (oração coordenada): 

oral e escrita, com o auxílio de um conto e do quadro. 

Observando-se a lista acima, percebe-se que as aulas são diversificadas, assim como são 

várias atividades que nelas ocorrem, o que influencia na ocorrência total e no tipo de andaime 

fornecido nessas aulas. Tal fato não gera um viés metodológico porque o objetivo central é 
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identificação do uso de andaimes na escrita, os dados da fala foram utilizados para explicitar 

as características dos tipos de andaimes. 

 

1.2 O corpus da escrita 

 

 Inicialmente, pretendia-se compor os dados para a modalidade escrita apenas com os 

textos utilizados pela professora voluntária naquelas aulas gravadas. Ainda antes de ir a 

campo, porém, resolveu-se que, dada a ausência quase que total de trabalhos sobre andaimes 

na escrita (excetuando-se as pesquisas com aulas virtuais, com características bem 

específicas), seria interessante utilizar uma amostra um pouco mais robusta.  

 A escolha da coleção Português: Linguagens deu-se por serem esses os livros 

adotados no Colégio de Aplicação. A escola, por fazer parte da rede pública de ensino, deve 

adotar uma coleção dentre aquelas aprovadas no guia mais recente do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) para Língua Portuguesa. A publicação serve de guia para professores 

e escolas e traz uma relação dos livros aprovados em uma seleção realizada por profissionais 

especialistas de cada área de ensino. São apresentadas resenhas dos livros, com características 

de cada publicação, para que se possa escolher também a mais adequada aos projetos das 

escolas.  

 

1.3 Objetivos da pesquisa e análise dos dados 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é verificar a ocorrência do uso de andaimes na 

escrita, em gêneros pedagógicos no âmbito do livro didático. Busca ainda classificar os 

andaimes encontrados. 

O estudo tem como objetivos específicos: Identificar, para fins de comparação, os 

andaimes que ocorrem na fala do professor quando em sala de aula; revisar a literatura sobre o 

assunto para definir as categorias utilizadas para a análise dos andaimes, criando subsídio para 

a análise da escrita. 

Finalizada a fase de gravações no CAp, foram feitas as transcrições das aulas, e a 

posterior análise, com vistas a alcançar um dos objetivos específicos – identificar  estratégias 

de andaimagem na fala. Durante esta fase, tentou-se, sempre que possível, observar qual era o 

tipo de atividade e em que momento os andaimes foram fornecidos pela professora.  
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No decorrer da apresentação das análises, será visto que a transcrição das aulas 

limitou-se aos turnos da professora. A restrição não prejudicou o trabalho porque, ao menos 

neste momento, não se deseja estudar o efeito que este ou aquele andaime pode gerar. Por 

enquanto, não se pôde chegar à profunda questão de se o andaime surtiu efeito ou não e de 

que modo o aprendiz “recebeu/percebeu” esse suporte. 

Terminada a análise inicial das transcrições, partiu-se para o segundo conjunto de 

dados. Nesta fase, foi realizado um exame minucioso nos quatro livros da amostra, em busca 

dos andaimes na escrita. Utilizou-se um procedimento semelhante ao tratamento na fala, 

porém, um pouco mais consistente: registrar para cada andaime o tipo de atividade 

pedagógica que se desenvolvia.  

 A análise de andaimes na fala não é algo incomum, pode ser encontrada uma 

literatura, até certo ponto, vasta sobre o assunto, mas foi um facilitador e deu subsídio para o 

tratamento da escrita. O trabalho teve como fundamento a relação entre fala e escrita – ver 

Marcuschi (2005 e 2008) e Biber (1991). Segundo Marcuschi (2005), fala e escrita não podem 

ser estudadas como dois sistemas com características únicas e restritas a um ou ao outro, 

devem ser vistas de modo funcional, tendo-se em mente os fins que os usuários da língua têm 

ao fazer uso de um determinado texto, em cada uma das modalidades. Como último objetivo 

específico, o estudo comparativo dos andaimes, tanto na fala quanto na escrita, seria uma das 

maneiras práticas de confirmar ou não a hipótese. Para reforçar a análise dos andaimes nessa 

perspectiva, foram coletados também textos produzidos pela própria professora voluntária 

para as aulas gravadas. E, neste caso, puderam-se comparar duas modalidades produzidas 

pelo mesmo sujeito, com profundos conhecimentos sobre os aprendizes aos quais endereça 

seu discurso e com vistas a facilitar o aprendizado de uma mesma competência.  

 



11 

 

2. Pressupostos teóricos 

 

 O presente capítulo traz um apanhado de teorias fundamentais que facilitaram a 

atenção aos objetivos propostos no início do trabalho. Primeiramente (2.1), discute-se a 

relação entre fala e escrita, no sentido de justificar a opção aqui adotada de que as 

modalidades oral e escrita devem ser consideradas em um contínuo e não como uma 

dicotomia. São apreciados aspectos abordados por alguns autores cuja opinião é de que textos 

escritos e orais devem ser tratados sob a perspectiva de uma relação entre fala e escrita – e 

não sob ponto de vista de uma dicotomia. Na sequência, há uma explicação acerca de gêneros 

e domínios (2.2), pois a funcionalidade do discurso pedagógico será determinante para o uso 

dos andaimes. As interações coletadas têm um caráter essencialmente instrucional, por isso, a 

necessidade de discutir os estudos de Vygotsky (2.3), essenciais para aqueles que analisam o 

fenômeno da aprendizagem e viscerais à própria concepção da andaimagem (2.4). São tecidas 

ainda considerações acerca das convenções de contextualização (2.5), visto que, os andaimes 

são aqui definidos como pistas de contextualização. No final há uma síntese (2.6) dos 

pressupostos e conceitos centrais que subsidiaram as análises. 

 

2.1 A relação entre fala e escrita 

 

Nas pesquisas com andaimes, é comum se trabalhar uma única modalidade de uso. 

Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005), Wood et al (1976) e Mendes (2007), por 

exemplo, analisaram o fornecimento dessas pistas através da fala, lembrando que este último 

trabalho trata da alfabetização de surdos. Já no planejamento da presente pesquisa, optou-se 

por tentar buscar e demonstrar a existência do uso dos andaimes também na escrita. Assim, 

antes de avançar em outras discussões que fundamentaram as análises, será necessário tecer 

aqui alguns comentários a respeito da relação entre língua falada e língua escrita. 

 Para afirmar a existência dos andaimes em determinado texto de características 

tipicamente escritas1, é necessário, primeiro, deixar de lado uma visão ultrapassada que é 

transmitida aos estudantes desde os momentos iniciais do contato mais formal com a língua – 

a visão do texto escrito como sendo superior, ou que segue um padrão mais profundo. Não há 

                                                            
1   Fala-se aqui que os textos escritos analisados têm características tipicamente escritas, tendo-se por base o 

sentido atribuído em Marcuschi (2005), quando trata de textos que têm concepção escrita e meio de produção 
gráfico. Ou aqueles textos que, de acordo com Biber (1991), não são marcados. 
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dúvidas sobre a existência de diferenças, mas a escrita não apresenta uma diferenciação no 

sentido que se vê na biologia, quando uma célula torna-se mais complexa frente à célula de 

um sistema menos organizado.  

 Outra ideia muitas vezes comum na escola é a de que no discurso oral há um maior 

envolvimento entre os participantes da interação, que ambos teriam um papel mais ativo na 

construção desse discurso. Quando se tem a concepção de texto como interação, a ideia do 

afastamento autor/leitor, no caso do texto escrito, é desfeita. Em consequência dessa 

concepção, aparece a visão de que construção textual se dá, não no ato único do autor ao criá-

lo, mas na interação do autor com o leitor, através do texto, que os torna parte do processo de 

diálogo. 

 Uma distinção clara entre a fala e a escrita está no fato de a primeira apresentar-se, 

basicamente, por meio de sons (ou gestos, no caso da linguagem de sinais), e a segunda, por 

meio gráfico. De acordo com Marcuschi, a fala: 

 
seria uma forma de produção textual-discursiva para fins comunicativos na 
modalidade oral (...) Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons 
sistematicamente articulados e significativos, bem como os aspectos prosódicos, 
envolvendo, ainda, uma série de recursos expressivos de outra ordem, tal como a 
gestualidade, os movimentos do corpo e a mímica. (MARCUSCHI, 2005: 25)  

 

Já a escrita, 

 
seria um modo de produção textual-discursiva para fins comunicativos com certas 
especificidades materiais e se caracterizaria por sua constituição gráfica, embora 
envolva também recursos de ordem pictórica e outros (...) Pode manifestar-se, do 
ponto de vista de sua tecnologia, por unidades iconográficas, sendo que no geral não 
temos uma dessas escritas puras. (MARCUSCHI, 2005: 26) 

 

Desse modo, são apenas duas modalidades de uma mesma língua, apresentando 

diferentes modos de produção e manifestação. O professor, em sala de aula, pode, por 

exemplo, variar o tom de voz ou mudar sua postura, quando deseja fornecer uma pista aos 

alunos. Já o autor do texto escrito não poderá fazer o mesmo, mas tem muitos outros artifícios 

gráficos para alcançar objetivos comunicativos similares aos do professor.  

 Assim, um ponto de variação são as condições de produção de cada uma das 

modalidades. Falante e escritor veem-se diante de situações diferentes quando precisam 

comunicar algo. O falante, segundo Brown & Yule (1983; 5), “pode observar seu interlocutor 

e, se desejar, modificar o que está falando para tornar seu discurso mais acessível ou aceitável 
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a seu ouvinte”. Então, o professor, na figura de falante, pode ir adaptando seu discurso e a 

condução das atividades pedagógicas, no decorrer da aula, quando percebe que não estava 

sendo eficaz anteriormente.  

Por outro lado, ainda de acordo com Brown & Yule (1983: 5), “o escritor não tem 

acesso ao feedback imediato e tem simplesmente que imaginar a reação do leitor”. Ambos, 

autor e professor, como sujeitos especialistas, têm que planejar as atividades a serem 

conduzidas com vistas a alcançar os conhecimentos desejados. Mas essa questão do 

planejamento se mostraria ainda mais relevante para o autor do texto escrito. Como lembra 

Kato (1990: 133), “o escritor precisa (...) antecipar-se ao seu leitor na formulação de eventuais 

dúvidas, revisando seu texto para respondê-las”.  

Embora se acredite aqui que os significados são construídos na interação do 

autor/leitor e falante/ouvinte, não se pode negar que o autor do texto escrito talvez tenha como 

grande desvantagem o fato de não poder modificar o que “disse” no decorrer da interação 

com seu leitor. Por isso, ao organizar e fornecer as pistas, o autor do livro também precisa 

“dizer” muito mais do que diria, de imediato, o professor em sala de aula, quando se dirige a 

grupos de interlocutores de níveis de desenvolvimento semelhante, visto que o professor, ao 

contrário do autor, está em constante monitoramento do desenrolar das atividades. 

 Ainda assim, é fundamental às análises dos livros didáticos a ideia central de que “a 

relação (entre fala e escrita) se funda num continuum e não numa dicotomia polarizada”. 

(MARCUSCHI, 2005:27). De modo que a dinamicidade da língua faz com que fala e escrita, 

a depender de cada situação e necessidade de uso, apresentem semelhanças. Com base nessa 

visão, o aparato metodológico utilizado na presente pesquisa deveria ser capaz de analisar 

tanto a fala quanto a escrita. 

Outro aspecto que alguns observadores menos atentos poderiam colocar como fonte de 

distinção seria a função de cada uma das modalidades. Mas, o ponto de vista defendido, e que 

será um pouco mais detalhado no tópico seguinte, é o de que os textos aqui analisados, 

embora apresentem “meios de produção” diferentes, estão entre aqueles gêneros textuais com 

a função básica semelhante de instruir os aprendizes. 

  

 

2.2 O discurso pedagógico 
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Antes de entrar no assunto dos domínios discursivos e, mais especificamente do 

domínio pedagógico, são necessárias duas noções essenciais: discurso e gêneros textuais. 

Bakhtin (2003), um teórico-chave quando se trata desse assunto, argumenta que as pessoas, 

quando precisam dizer algo, de um simples recado até a explicação final de uma longa 

pesquisa, agem por meio de “enunciados”. De acordo com Bakhtin (2003: 261, 262): 

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 
únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de 
tudo, por sua construção composicional.  

 

Os enunciados são marcados por essas condições de criação, e pelas escolhas possíveis 

entre todos os recursos linguísticos que estão disponíveis aos usuários da língua, mas que nem 

sempre são admissíveis naquelas condições.  

Embora qualquer enunciado seja único – pois, ao ser proferido, carrega em si 

diferentes características que são reflexo das mais diversas condições de criação –, existem 

determinados grupos de usuários, ou situações de uso, que apresentam tipos de textos com 

características mais ou menos habituais em termos de organização de sua estrutura. Segundo 

Bakhtin (2003: 262, [grifos do autor]), “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”. 

Marcuschi (2008a), por sua vez, prefere acreditar que Bakhtin não colocou tanta 

ênfase no termo "estável" – à maneira que, segundo aquele, alguns teóricos da atualidade, ao 

trabalharem com gêneros textuais, parecem colocar. Os gêneros, como parte da vida ativa das 

pessoas, são também essencialmente dinâmicos para trabalharem em favor dessas pessoas. 

Para Bazerman (2005: 31), “gêneros são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem 

como sendo usados por elas próprias e pelos outros, (...) são fatos sociais sobre os tipos de 

atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas os realizam”. Por isso, 

de acordo com Marcuschi (2008a:16), “assim como a língua varia, também os gêneros 

variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se”. 

 Mesmo com toda essa possibilidade de adaptação às necessidades de cada época, e de 

variação, há sempre um limite sobre a liberdade de arranjo dos gêneros, pois estes "não são 

amorfos", nas palavras de Marcuschi (2008a). Alguns gêneros são mais restritos – no sentido 



15 

 

de que têm uma estrutura mais fixa, e menos espaço para o “toque pessoal” do produtor. 

Segundo Marcuschi (2008a: 17, 18): 

 
Alguns usos são mais fortemente marcados e outros menos marcados pelas 
instituições. Em alguns casos a autoria é maior do que em outros. Assim, por 
exemplo, todos os documentos e todos os formulários, bem como todos os estatutos 
e toda legislação apresentam baixo grau de marcas de autoria individual e são em 
geral fruto de ações sociais coletivas ou institucionalizações rígidas, com menor 
possibilidade de mudanças notáveis, ao contrário do que ocorre no caso de obras 
literárias e científicas, por exemplo. Pode-se dizer que o caráter de genericidade se 
dá mais fortemente em alguns gêneros que em outros.  

 

A maior ou menor flexibilidade é determinada pelos meios onde circulam tais gêneros. Cada 

meio, ou domínio discursivo, apresenta gêneros mais comumente ali utilizados. 

 Os domínios discursivos – ou setores, grupos, instituições  –, de acordo com 

Marcuschi (2008b: 155), “constituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas 

comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder”. Vale mencionar que 

os gêneros textuais a partir dos quais foram analisados os usos de andaimes para o presente 

trabalho fazem parte do domínio pedagógico. 

 Segundo Barros (2011), três conjuntos de critérios são necessários para classificar um 

domínio discursivo: um tem a ver com aspectos formais – o fato de, em determinado domínio, 

serem recorrentes certas estruturas –; o outro, com os contextos de circulação – em que meio 

aqueles textos são utilizados – e o último, com a funcionalidade – de que modo vai atuar e 

com que objetivos são construídos os textos que ali circulam. E argumenta que a tentativa de 

classificar um domínio simplesmente levando-se em consideração apenas um dos critérios 

está fadada ao erro.  

Falando mais especificamente sobre o domínio pedagógico, a autora cita o gênero 

aula, que pode acontecer em diversos contextos além da sala de aula, concluindo então, que 

não é o fato de o gênero circular em uma sala de aula que o torna parte do domínio 

pedagógico, assim como não deixa de sê-lo por ser desenvolvido em um outro local – um 

museu, por exemplo. 

Seguindo os critérios de Barros (2011), os textos orais e escritos analisados no 

presente trabalho fazem parte do domínio discursivo. Na questão formal, não só têm 

estruturas já comuns, mas, as pessoas que deles fazem uso os reconhecem desse modo e, a 

partir do conhecimento, interagem com os textos seguindo certos princípios socialmente 
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adquiridos. Quanto ao contexto de circulação, embora alguns não sejam essencialmente do 

contexto de sala de aula, são adaptados para tal meio, e utilizados “para fins de transmissão e 

aquisição” (Bernstein, 1990 apud Barros, 2011). O terceiro critério, embora tenha a mesma 

importância, serviu, em alguns momentos, como reforço em casos onde havia dúvidas ao 

utilizar os outros dois. Se a professora e o autor do texto fizeram uso de gêneros que 

originalmente não tenham tido a função de instruir, mas que, naquelas aulas analisadas, e em 

algumas outras, foram utilizados e sentidos pelos participantes como tal, fariam sim parte do 

corpus trabalhado, pois, naquela situação, tinham funções pedagógicas. 

Pode-se concluir essa breve discussão reafirmando o que é mais importante na 

discussão acerca do tema dos domínios discursivos para as análises que serão apresentadas. 

No caso dos eventos analisados, o critério função parece ser o mais marcante nos gêneros 

apresentados, estes são empregados pelo autor e pelo professor com a finalidade de instruir os 

aprendizes e podem apresentar alguns traços formais típicos, muitas vezes, facilmente 

detectáveis. Esses traços estereotípicos também facilitam uma comparação entre os andaimes 

da fala e da escrita, pois a função é um diferencial e não o fato de estar-se frente a um texto 

escrito instrucional em vez de uma aula. 

 

2.3 Vygotsky: aprendizagem 

  

Dentre os estudiosos que se voltaram ao estudo do fenômeno da aprendizagem, é 

relevante tratar aqui de Vygotsky, dada a importância que seus estudos sobre o 

desenvolvimento têm na fundamentação da teoria dos andaimes. Alguns dos pontos centrais 

desses estudos, que serão discutidos nesta parte do trabalho, são: o papel central atribuído por 

Vygotsky à linguagem no desenvolvimento das crianças; a importância da interação nesse 

desenvolvimento e o conceito da Zona de Desenvolvimento Proximal. 

 Já no início do primeiro capítulo do livro A Formação social da Mente, Vygotsky 

deixa notar o princípio norteador de seus estudos – a análise do comportamento humano. 

Talvez fosse uma redundância dizer que um psicólogo ocupou-se do estudo dos 

comportamentos, mas, cabe aqui salientar o fato, posto que o russo superou os estudos dos 

psicólogos até sua época, ao analisar e descrever com bastante profundidade as características 

consideradas tipicamente humanas. Como esclarecem Cole & Scribner (2002: 7): 
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O que Vygotsky procurou foi uma abordagem abrangente que possibilitasse a 
descrição e a explicação das funções psicológicas superiores, em termos aceitáveis 
para as ciências naturais. Para Vygotsky, essa explicação tinha o significado de uma 
grande tarefa. Ela deveria incluir a identificação dos mecanismos cerebrais 
subjacentes a uma determinada função; a explicação detalhada de sua história ao 
longo do desenvolvimento, com o objetivo de estabelecer as relações entre formas 
simples e complexas daquilo que aparentava ser o mesmo comportamento. 
 

Ele ambicionava investigar, no sentido mais geral, o modo pelo qual essas 

características especificamente humanas se formavam, tentando compreender profundamente 

os seus desenvolvimentos no decorrer da evolução da espécie, e também, ao longo da vida de 

cada indivíduo. De forma bastante resumida, pode-se dizer que o psicólogo procurou 

destrinchar o desenvolvimento das chamadas funções psicológicas superiores – aquelas 

motivadas, não pelo ambiente, mas, por um estímulo artificial, que gera determinado 

comportamento.  

 Vygotsky lista outros psicólogos cujos estudos também trataram da questão. O 

primeiro deles é Karl Stumpf, que vê o desenvolvimento da criança sob o ponto de vista dos 

estudiosos da botânica, como um ser que vai maturando ao longo da vida. Mas, para 

Vygotsky (2003), a maturação – como algo que naturalmente ocorre com qualquer ser vivo à 

medida que se desenvolve – não é suficiente para explicar as transformações comportamentais 

do ser humano. Este ponto de vista fica claro quando o russo trata, no decorrer de seus 

estudos, da importância da aprendizagem para o desenvolvimento da criança.  Um segundo 

grupo de psicólogos passou a usar como referência não a botânica, mas os animais, ao utilizar 

com crianças alguns dos experimentos geralmente aplicados ao estudo do desenvolvimento 

animal. Nesse caso, as funções psicológicas superiores eram consideradas extensões de 

comportamentos encontrados nos animais.  

 Não resta dúvida acerca da origem biológica das funções elementares. Vygotsky, ao 

longo de suas análises, toma por referência alguns trabalhos que conseguiram relacionar 

determinados fenômenos do comportamento das crianças ainda muito pequenas a algumas 

manifestações encontradas nos animais. Vygotsky não deixa de reconhecer as descobertas 

desses autores, e lembra que Buhler, por exemplo, conseguiu, a partir de sua pesquisa, 

estabelecer que mesmo antes de a criança conseguir falar, está apta ao raciocínio técnico.  

Mas, segundo Vygotsky, ele pecou ao dizer que, mesmo no ser humano mais velho, esse tipo 

de raciocínio independe da linguagem, pois, à medida que vai se desenvolvendo, as duas 

coisas vão se integrando, e o momento em que os dois coincidem é considerado de grande 
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importância no desenvolvimento. Vygotsky (2003: 29) acredita, baseado nas pesquisas de seu 

grupo, na “integração entre fala e raciocínio prático ao longo do desenvolvimento”, e, com o 

aporte de pesquisas com indivíduos afásicos, reforça a tese da grande importância da fala: 

“Guillaume e Mayerson sugerem que o comportamento desses animais (macacos antropóides) 

é semelhante àquele observado em pessoas privadas da fala” (VYGOTSKY, 2003: 29). 

 Assim, Vygotsky confere à linguagem o papel central no processo ao qual atribui 

caráter essencial no domínio dos comportamentos tipicamente humanos – a mediação. Nas 

cópias brasileiras de A Formação social da Mente, pode ser vista uma reprodução de 

anotações do próprio autor, questionando-se a respeito do modo de atuação desses elementos 

mediadores. Sob este ponto de vista, o russo teve grande influência do pensamento filosófico 

marxista, o qual, dentre outras coisas, relacionava mudanças no mundo social a mudanças dos 

indivíduos inseridos na sociedade, e utilizou o ponto de vista do movimento para explicar 

como se deram as mudanças econômicas ao longo da história e como se daria a derrocada do 

capitalismo, tendo o proletário papel central nessa revolução.  

 Segundo Engels (1890 apud Huberman, 1986: 223), quando se tem em mente essa 

visão de Marx, “a história da humanidade deixa de parecer um rodopio louco de ideias sem 

sentido (...) e se revela um processo de evolução do próprio homem.” O homem – aí 

representado pela classe proletária – percebe não ser mais escravo do sistema, submisso ao 

“andar da carruagem” da sociedade, mas um ser atuante (e fundamental), que cria artefatos e 

artifícios essenciais nas transformações da sociedade. Deixa de ser submisso à natureza para 

dominá-la. Esses elementos de atuação na natureza (mediadores) são transpostos para o 

estudo da psicologia: 

 
De maneira brilhante, Vygotsky estendeu esse conceito de mediação na interação 
homem-ambiente pelo uso de instrumentos, ao uso de signos. Os sistemas de signos 
(a linguagem a escrita, o sistema de números), assim como o sistema de 
instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da história humana e 
mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural. (COLE & 
SCRIBNER, 2002: 9) 
 

 As pesquisas citadas por Vygotsky, feitas com animais o ajudaram a analisar essa 

capacidade do ser humano de utilizar formas de mediação quando enfrenta determinadas 

situações no dia a dia. Os macacos analisados por Kohler conseguiam utilizar uma vara para 

pegar uma fruta que estava longe de seu alcance. Mas não seriam capazes de planejar toda 

uma ação em busca do objetivo. Para que eles tentassem pegar a fruta, era necessário que o 
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ambiente estruturado pelo pesquisador fosse estimulante. O trabalho de Kohler (apud 

Vygotsky, 2008: 45), demonstrou inclusive que, para o macaco matar sua fome no caso do 

experimento acima, seria necessário que todos os elementos envolvidos na ação estivessem no 

seu campo visual (e juntos). O macaco não tem a capacidade de olhar uma fruta no topo de 

uma montanha, analisar a situação e pensar em ir buscar uma vara numa floresta próxima para 

alcançar aquela fruta. Se, por outro lado, a fruta está na árvore, ele terá a própria árvore em 

seu campo visual e poderá utilizá-la como instrumento para alcançar seu objetivo. 

 Já as crianças demonstraram a capacidade de contar com artefatos que não estavam 

presentes no campo visual direto durante a atividade, além de artifícios que sequer poderiam 

enxergar, pois eram de uma realidade diferente daquela dos objetos concretos – o   

instrumento aí estava relacionado à linguagem, mais especificamente representada pela fala, 

independentemente de ser uma fala egocêntrica ou interiorizada. O fato de as necessidades 

dos seres humanos serem completamente diferentes das necessidades dos animais faz com 

que a criança com um certo nível de desenvolvimento possa modificar as relações com as 

situações enfrentadas: 

 
Uma manifestação importante dessa maior flexibilidade é que a criança é capaz de 
ignorar a linha direta entre o agente e o objetivo. Ao invés disso, ela se envolve em 
vários atos preliminares, usando o que chamamos de métodos instrumentais ou 
mediados (indiretos). No processo de solução de um problema, a criança é capaz de 
incluir estímulos que não estão contidos no seu campo visual imediato. Usando 
palavras (uma classe desses estímulos) para criar um plano de ação específico, a 
criança realiza uma variedade muito maior de atividades, usando como instrumentos 
não somente aqueles objetos à mão, mas procurando e preparando tais estímulos de 
forma a torná-los úteis para a solução da questão e para o planejamento de ações 
futuras. (Vygotsky, 2008: 35) [Grifo do autor] 
 

Diferentemente dos animais, que até mostram habilidades com o uso de instrumentos, 

mas só podem trabalhar com o que têm em seu espaço imediato, a criança, com o uso do 

caráter elaborador da linguagem, pode planejar e controlar seu próprio comportamento, o 

ambiente, e as pessoas em sua volta.   

 Mas essa função planejadora da fala não está presente no ser humano desde o início de 

seu desenvolvimento. No livro Pensamento e linguagem, Vygotsky tenta traçar o caminho 

percorrido pela criança até que ela seja capaz de fazer uso dessa função da linguagem. Grosso 

modo, poder-se-ia dizer que, inicialmente, a fala da criança não significa muito mais do que 

os grunhidos mecânicos feitos pelos animais em determinadas situações. Até que chega um 

momento do desenvolvimento em que ela alcança uma função de “servir” ao intelecto da 
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criança. Vygotsky viu, inclusive, a possibilidade de ter na fala egocêntrica, tratada por Piaget, 

um objeto de estudo auxiliar para a análise dos comportamentos psicológicos superiores. 

Segundo o russo, a “fala egocêntrica da criança, descrita por Piaget (...) além de acompanhar a 

atividade da criança e de sua função de descarga emocional, rapidamente assume uma função 

planejadora” (VYGOTSKY, 2008: 56). Embora aqui, a criança, em voz alta, pareça fazer uma 

narração de todas as suas ações no momento em que está brincando ou realizando qualquer 

outra atividade, a função não é mais aquela do choro inconsciente de quando tinha fome, por 

exemplo. É uma linguagem ligada ao intelecto, ao contrário do que se vê nos antropóides, 

que, de acordo com Vygotsky (2008: 42), apesar de apresentarem “uma “linguagem” 

relativamente bem desenvolvida em alguns aspectos – principalmente em termos fonéticos –, 

não muito diferente da fala humana”, dela não se utilizam de modo semelhante ao do ser 

humano. Em certo momento do desenvolvimento da criança, “a fala começa a servir ao 

intelecto” (VYGOTSKY 2008: 53). 

 Assim, como já foi dito anteriormente, diferentemente das funções biológicas, para 

“funcionarem”, as funções psicológicas superiores necessitam de um estímulo a mais, além de 

simples necessidades biológicas, pois “todas as funções psíquicas superiores são processos 

mediados, e os signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo 

mediador é (…) a parte central do processo como um todo.” (VYGOTSKY, 2008: 70). 

Quando a criança com certo nível de desenvolvimento “descobre” esse poder da linguagem, 

passa a utilizar a nova habilidade com vistas a facilitar a solução de cada situação que 

encontra em sua vida, deixa de ser submissa ao biológico, passando a dominar a natureza, ao 

modo do homem descrito por Marx e Engels, quando consegue, com o uso de instrumentos, 

transformar o ambiente em sua volta. Nesse sentido, afirma Tomasello (2003: 98): “O 

domínio por parte das crianças de um artefato cultural muito especial – a linguagem – opera 

efeitos transformadores sobre sua cognição”. 

 Na tentativa de explicar a questão do desenvolvimento da criança, a metodologia 

utilizada na captação dos dados é fator essencial. Vygotsky (2003) faz uma espécie de revisão 

dos métodos utilizados na investigação de processos psicológicos, e, na ocasião, não 

apresenta apenas críticas aos métodos, mas lembra que os resultados poderiam estar 

inapropriados por uma questão do momento em que os pesquisadores estavam inseridos, uma 

simples mudança de visão poderia trazer resultados mais apropriados. Dentre os métodos 

amplamente utilizados na época, citou o estímulo-resposta, argumentando que este se mostrou 
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incapaz de abranger as funções psicológicas superiores, o foco de seu estudo. Para Vygotsky 

(2003), só uma abordagem dialética do homem – uma visão de que não só a natureza 

determina o homem, mas, o homem age sobre a natureza, e, a partir das transformações, cria 

novas possibilidades para a própria vida – poderia enxergar esses processos tipicamente 

humanos.  

 Segundo o russo, a abordagem do desenvolvimento seguia três preceitos básicos para 

que o problema fosse analisado sem tantas falhas. Primeiro, analisar cada fenômeno como um 

processo e não como algo acabado. Segundo, o observador não pode se limitar apenas ao que 

é aparente, deve procurar observar também sua essência, pois, fenômenos aparentemente 

idênticos, se vistos a fundo, têm uma natureza completamente diferente. Assim, convém 

analisar o comportamento por completo – o que aparenta ser e qual sua origem. O terceiro 

ponto está relacionado à dificuldade de analisar determinados processos que já são 

automatizados, feitos mecanicamente. Para alcançar o objetivo de estudar todo o processo, o 

experimentador deverá quebrar essa automatização para reconstruir a estrutura de 

determinado comportamento. 

 O estudo do desenvolvimento humano deve levar em conta que ele não é resultado 

apenas de um amadurecimento biológico. Vygotsky foi um dos primeiros estudiosos do 

comportamento a considerar o fato de ser essencial estudar o desenvolvimento das funções 

superiores como algo influenciado pela cultura. A questão cultural x biológico sempre foi 

alvo de grandes debates e análises. Ao tratar do tema, Bruner (2002) foi feliz ao colocar 

Freud, Vygotsky e Piaget como os três “titãs” do assunto. Para o primeiro deles, Freud, o 

ponto alto para desvendar o desenvolvimento do homem estaria em sua biologia – 

hereditariedade –, pois o inconsciente era a parte maior do homem, e mais importante, a 

porção que dominava a maioria de seus atos. Com uma visão completamente oposta aparece o 

segundo, Piaget, ao explicar a questão do desenvolvimento das crianças levando em 

consideração “a lógica intrínseca de determinados estágios de desenvolvimento – não na 

história passada da criança”. Vygotsky foi o gigante capaz de equilibrar esses extremos, ao 

afirmar que um aparelho biológico bem estruturado, sem falhas, não seria capaz de, sozinho, 

“fazer funcionar” um comportamento psicológico superior, visto que, como comenta Bruner 

(2002: 76): “(...) o homem estava sujeito ao jogo dialético entre a natureza e a história, entre 

suas qualidades como criatura da biologia e como um produto da cultura humana”. 
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 Essas visões de desenvolvimento influenciarão bastante na condução das relações de 

ensino/aprendizagem pelos professores. Vygotsky (2003) apresenta uma discussão acerca da 

relação  aprendizado e desenvolvimento, citando três concepções do tema. A que tem Piaget 

como um de seus representantes afirma haver independência do desenvolvimento em relação 

ao aprendizado, o primeiro sempre estará à frente do segundo e é, inclusive, condição para 

que ele aconteça.  O fato de a criança estar em um estágio X de amadurecimento faz com que 

ela esteja cognitivamente preparada para esta ou aquela função.  A outra visão trata o 

desenvolvimento e aprendizado como sendo processos coincidentes. De acordo com 

Vygotsky (2003: 106), para esse grupo, “aprendizado e desenvolvimento coincidem em todos 

os pontos, da mesma maneira que duas figuras geométricas idênticas coincidem quando 

superpostas”. A última visão apresentada, segundo o psicólogo russo, combina as duas 

primeiras. Kofka, um dos representantes desta abordagem, afirma que o processo de 

aprendizado requer maturação e desenvolvimento. Aqui, aprendizado e desenvolvimento não 

são coincidentes.  

 Vygotsky refuta as abordagens acima citadas, e acredita que há uma relação entre os 

fenômenos do aprendizado e do desenvolvimento, porém não da forma apresentada pelo 

segundo grupo, pois, aquela coincidência apresentada na metáfora das figuras geométricas 

similares não existe. Um certo grau de maturidade é necessário para a criança aprender 

determinada coisa, mas, o sujeito não consegue avançar em algumas formas de 

desenvolvimento se não sofre influência externa, se não interage com o semelhante mais 

“equipado” socialmente, de modo que, o ambiente deve favorecer esse desenvolvimento. 

Vygotsky (2003) considera limitada a visão de Piaget de que o pesquisador deve utilizar-se de 

perguntas e atividades que não deem possibilidade às crianças – sujeitos da pesquisa – de se 

apoiarem em qualquer conhecimento que tenham adquirido a partir de interações, formais ou 

informais, para chegarem ao resultado dos problemas propostos. Em tais pesquisas, 

 
a finalidade de perguntas tão inacessíveis é precisamente excluir a possibilidade de 
se recorrer a experiências ou a conhecimentos precedentes, ou seja, a de obrigar o 
espírito da criança a trabalhar sobre problemas completamente novos e inacessíveis, 
para poder estudar as tendências do seu pensamento de uma forma pura, 
absolutamente independente dos seus conhecimentos, da sua experiência e da sua 
cultura. (VYGOTSKY, 2001: 104) 
 

Piaget pretendia observar qual a capacidade de compreensão e resolução da criança 

por si mesma, estudar apenas o que, na sua concepção, era fruto do desenvolvimento da 
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própria criança, sem a influência externa e artificial da aprendizagem. Por isso, como lembra 

Vygotsky (2003: 105), na visão de Piaget, “aprendizado é desenvolvimento”.  

 Mas, além da maturidade, o aprendizado é essencial para fazer o equipamento 

trabalhar e alcançar os maiores níveis possíveis de desenvolvimento. E, se o aprendizado está 

intimamente relacionado com desenvolvimento, Vygotsky (2003) reconheceu que, quando se 

tem por objetivo trabalhar a relação ensino/aprendizado, não se pode recair no erro de alguns 

estudos anteriores, limitando-se a mensurar níveis de desenvolvimento já atingidos pelas 

crianças. Essa constatação serviu de mote para a criação de sua teoria mais divulgada 

atualmente no meio educacional – a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) –, 

explicada adiante. 

 Para Vygotsky (2003), com vistas a determinar o nível de desenvolvimento, o 

experimentador deve levar em consideração, não apenas aquele relacionado ao que a criança 

já atingiu em termos de uma resolução desassistida de um problema. Devem servir como 

referência para o trabalho do professor, ou de quem faz o experimento, mais de um nível de 

desenvolvimento: o real – as funções já completadas pela criança –, ou, de acordo com o 

próprio Vygotsky (2001: 111) o nível “das funções psicointelectuais da criança que se 

conseguiu como resultado de um específico processo de desenvolvimento já realizado” e o 

potencial –  que determina funções ainda não completas, mas que, com o auxilio externo, 

podem ser trabalhadas.  

A título de ilustração, Vygotsky (2003) apresenta um caso fictício de duas crianças de 

dez anos de idade para as quais são apresentados os mesmos problemas. Inicialmente, de 

maneira desassistida, ambas conseguem resolver um problema que estaria no nível de 

dificuldade para crianças de oito anos. Analisando-se até aí, poder-se-ia dizer que as duas 

apresentam o mesmo nível de desenvolvimento real – intelectualmente falando, já 

conseguiram completar certas funções que as proporcionaram resolver um problema voltado 

para uma criança de oito anos. Mas, Vygotsky prefere ir adiante, e coloca a figura de um 

sujeito que irá assistir as crianças na resolução de outros problemas propostos, resultando 

disso que uma das crianças conseguiu, com a assistência, resolver um problema voltado para 

quem tem a idade mental de doze anos, e a outra, apenas para nove anos. Se os níveis de 

Desenvolvimento Potencial apresentaram resultados diferentes, Vygotsky (2003:12) então 

questiona: “(...) teriam essas duas crianças a mesma idade mental?”. A pergunta é claramente 

retórica, visto que, o resultado apresentado no caso da resolução assistida do problema 
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demonstrou em números – tornando claro mesmo ao leitor desatento – o maior desempenho 

de uma das crianças. Segundo o autor, os dois níveis devem ser levados em consideração 

quando o objetivo é analisar o desenvolvimento mental do sujeito alvo da pesquisa. 

 A ZDP é representada justamente pela diferença entre os dois níveis de 

desenvolvimento apresentados: 

 
(…) a zona de desenvolvimento proximal (…) é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 
solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 2003: 112) 
 

É uma noção extremamente importante como guia de trabalho de quem está mediando 

as atividades pedagógicas. É um reflexo do que está por vir no desenvolvimento mental da 

criança e representa sempre uma possibilidade de vislumbrar de quê ela será capaz mais 

adiante. Seria interessante que o professor, principalmente lidando com seres em 

desenvolvimento – crianças e adolescentes –, tivesse em mente as noções do que já está 

“pronto” nos aprendizes e daquilo que, embora não seja uma função completa, apresenta 

evidências de que poderá ser alcançado.  

Fica demonstrado, então, o papel do aprendizado, já colocado anteriormente por 

Vygotsky (2008: 107): “O aprendizado (…) é uma poderosa força que direciona o seu [da 

criança em idade escolar] desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu 

desenvolvimento mental”. Cabe ao educador – e a quem planeja as atividades pedagógicas –, 

de acordo com Vygotsky (2003), pensar sempre adiante, ensinar tendo em vista os 

conhecimentos em desenvolvimento, e, assim, conseguir vislumbrar mais do que se pode ver 

completado no presente. O aprendizado se dá na interação com o sujeito mais capaz – o 

professor ou um companheiro mais capaz –, mediada pela linguagem. Durante as interações 

pedagógicas, o sujeito mais capaz guia o aprendiz na evolução de suas ZDPs, focando sempre 

o que está em construção. De início, a criança não é capaz de, sozinha, realizar determinada 

atividade – situação em que o adulto procura dar assistência. Este auxílio, dependendo da 

habilidade ensinada, da área, e mesmo da idade do aprendiz, tem geralmente uma ou algumas 

maneiras mais comuns de se realizar: uma instrução ou uma demonstração prática para que a 

criança possa visualizar, por exemplo. Tomasello (2003) lembra que essa característica de 
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participar ativamente no processo de aprendizado dos indivíduos em desenvolvimento é 

tipicamente humana, ainda que a forma de educação possa variar de uma cultura para outra. 

 Os estudos sobre ZDP levaram Vygotsky a repensar outra questão relacionada à 

instrução – o fenômeno da imitação. Quando, no caso de uma criança muito pequena, o adulto 

demonstra a utilização de alguma habilidade, e, em seguida, a criança consegue realizar a 

mesma atividade, estaria a criança apenas repetindo, mecanicamente, ou aquela era uma 

imitação que trazia em si algum propósito, uma raiz de compreensão acerca da ação 

reproduzida? A imitação tem relevância na aprendizagem. Segundo Vygotsky (2003: 114), 

“psicólogos têm demonstrado que uma pessoa só consegue imitar aquilo que está no seu nível 

de desenvolvimento”. Então, dependendo do tipo de ação produzida, e da criança para quem 

se está demonstrando, o adulto poderá repetir dezenas de vezes, sem que o aprendiz consiga 

imitá-lo, por conta de seu estado atual de desenvolvimento.  

 Tomasello (2003) apresenta estudos com crianças menores de dois anos de idade, em 

que ficaria verificada a reprodução de algumas ações intencionais e acidentais praticadas por 

um adulto. Na pesquisa, chegou-se à conclusão de que, mesmo entre crianças tão pequenas, as 

ações intencionais foram repetidas em quantidade superior de vezes em relação àquelas 

acidentais. O autor acredita que as crianças não estavam apenas “emulando” os movimentos 

feitos pelo adulto, mas conseguiam compreender os objetivos das ações. Assim, nas palavras 

de Tomasello (2003: 116, [grifo nosso]), “a aprendizagem por imitação representa a entrada 

inicial das crianças no mundo cultural que as rodeia no sentido de que agora podem começar a 

aprender dos adultos, ou, mais precisamente, por meio dos adultos, de modos cognitivamente 

significativos”. 

 Quando se fala em aprender “por meio dos adultos”, está se considerando a visão de 

Vygotsky de que o adulto, no papel ativo de instruir as crianças, funciona de um modo que, 

temporariamente, “empresta” sua consciência para ajudar o aprendiz durante o processo de 

construção de uma determinada habilidade. Esta, no início da interação, ainda  não foi 

apropriada pela criança, mas, através do contato social, a criança vê o adulto utilizando de 

modo significativo a habilidade que, com um tempo, vai passar a fazer parte de seu próprio 

repertório. Neste ponto, ocorre o fenômeno da internalização, ou seja, “a reconstrução interna 

de uma operação externa” (VYGOTSKY, 2003: 74). A operação que era regulada de modo 

externo, a partir da instrução do adulto, passa a ser controlada, de modo independente, pela 

criança.  
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 Nessas interações pedagógicas,  

 
as crianças internalizam o discurso que os adultos utilizaram para instruí-las ou 
regular seu comportamento (isto é, aprendem-no cultural ou imitativamente), e isso 
as leva a examinar seus próprios pensamentos e crenças e refletir sobre eles na 
mesma maneira que o adulto estava fazendo. O resultado é uma variedade de 
aptidões de auto-regulação e metacognição que se manifestam inicialmente no final 
da primeira infância, e, talvez, em processos de redescrição representacional que 
resultam em representações cognitivas dialógicas. (TOMASELLO, 2003: 266) 
 

Significa dizer que a mediação da linguagem, no primeiro momento em forma de 

diálogos, com turnos de fala de professor e aprendiz, que caracteriza bem a interação 

pedagógica, passa a existir como um processo interno do aprendiz, momento em que a criança 

é capaz de controlar esse processo. Nesse ponto de vista, Freitas (2005), vê uma ligação entre 

a concepção de Vygotsky e de um outro russo – Bakhtin – , que também tem em algumas de 

suas teorias a influência de uma visão de mundo marxista. Segundo Freitas:  

 
Bakhtin afirma que “o discurso interior (…) se forma interiorizando a fala e 
mantendo, ainda que em grau diverso, sua característica mais constitutiva: a 
dialogicidade. A linguagem interior origina-se por introjeção da fala comunicativa e 
dela retém suas propriedades. (2005: 310) 
 

Ainda que não se apresente sob forma de fala, há, na consciência do aprendiz, um 

diálogo com as ideias daqueles através dos quais experienciou o correto funcionamento dos 

processos que são agora internalizados. O próprio Vygotsky (2008: 133) fala de uma 

“presença invisível” do adulto, na fase em que a criança consegue, de maneira desassistida, 

fazer uso da nova habilidade.  

 Desse modo, o professor tem um papel essencial no desenvolvimento de seus pupilos. 

Segundo Edwards & Mercer (1987: 20) “os professores devem conduzir as crianças para que 

alcancem níveis mais elevados de entendimento dos conceitos por meio de interação e 

diálogos com elas”. 

 Assim, é essencial para a ideia da andaimagem a noção de ZDP de Vygotsky. É 

inegável que talvez o uso dessa noção e o modo como se tem sido vista a questão da 

andaimagem não estejam na verdade muito harmônicos com os estudos do autor, pois muitas 

vezes o aprendiz é um tanto desprezado, devido a um programa de estudo que os professores 

lutam para desenvolver, sem muitas vezes ter noção de como fazê-lo levando em 

consideração esse aprendiz. 
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2.4 Bruner: Andaimagem 

 

Vygotsky, com seus estudos do desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

(já discutidos anteriormente), trouxe um diferencial para os estudos do desenvolvimento (e, 

consequentemente, para os estudos a respeito da educação), ao criar a noção de Zona de 

desenvolvimento proximal. 

 As relações analisadas por Vygotsky entre os desenvolvimentos real e proximal são, 

como lembram os diversos estudos da andaimagem (vide, por exemplo, Weissberg, 2006 e 

Hammond, 2001), essenciais para a análise desse tipo de suporte. A ligação pode ser vista de 

maneira sutil, ou mesmo óbvia, ao longo do artigo, publicado em 1976, considerado o marco 

inicial dos estudos específicos sobre essa estratégia de ensino. Ainda assim, ao percorrermos 

as onze páginas do artigo, incluindo as referências, não há menção direta ao nome do russo ou 

a sua ZDP nenhuma vez sequer. 

 Wood, Bruner e Ross (1976) descrevem no referido artigo quais as ações tomadas por 

um tutor – ou por alguém mais capaz, que já tem o conhecimento prévio da solução da tarefa 

proposta – em uma situação de aprendizagem em que grupos de crianças com três, quatro, e 

cinco anos tentavam resolver uma atividade de construção de uma pirâmide com 21 blocos de 

madeira. Os autores argumentam que esse tutoramento é algo constante no desenvolvimento 

das crianças. Quando mais jovens, os seres humanos estão sempre aprendendo auxiliados por 

um outro indivíduo da espécie, mesmo em tarefas mais mecânicas, como andar, por exemplo. 

E, mais importante do que simplesmente guiar o aluno para que ele complete a tarefa de uma 

maneira não situada (ou não significativa), é a assistência dada em cada parte do processo, 

pois essa vai tornando as etapas da resolução  bem significativas, fazendo o aprendiz entender 

a função de cada fase do processo para o objetivo final da tarefa.  

 Mas nem toda assistência é proveitosa. Se um tutor apresentar um cálculo com nível 

de 3° grau a uma criança normal no Ensino Fundamental, esta será incapaz de resolvê-lo, 

ainda que o tutor coloque todos os passos da resolução daquele problema, deixando o mais 

claro possível o que cada elemento faz na tarefa. O fato acontece porque 

 
O aprendiz não pode se beneficiar da assistência, a não ser que uma condição 
essencial seja cumprida. Na terminologia da linguística, a compreensão da solução 
deve preceder sua produção. Quer dizer que o aprendiz deve estar apto a reconhecer 
a solução para uma determinada classe de problemas antes de ele mesmo estar 
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habilitado a produzir os passos que levam a solução sem assistência. (WOOD et al., 
1976: 90, [Grifo dos autores]). 
 

Assim, não basta o tutor utilizar as estratégias de ensino corretas e intervir na tarefa de 

modo a assistir o aprendiz em sua solução. Esse sujeito menos capaz, como parte ativa no 

processo, precisa reconhecer o problema que tem em mãos e sua solução, ainda que não seja 

capaz de trabalhar, de maneira não assistida, para conseguir solucionar a tarefa proposta.  

  No trabalho precursor dos estudos de andaimagem (WOOD et al., 1976), os autores 

chegaram à decisão de que a tarefa utilizada nas análises deveria apresentar algumas 

características para possibilitar a análise do processo de tutoramento. Primeiro, a tarefa 

proposta aos sujeitos da pesquisa deveria apresentar um nível de complexidade em que fosse 

possível identificar no aprendiz mudanças de comportamento à medida que ele estivesse 

trabalhando nos elementos que estruturavam a tarefa em questão. Segundo, esta deveria 

apresentar uma estrutura em que o domínio de determinada fase fosse proveitoso na resolução 

de uma fase posterior, mas sem estar além da capacidade (ainda que assistida) do aprendiz.  

Baseado nessas qualidades essenciais no problema a ser proposto às crianças, um dos 

autores desenvolveu uma pirâmide de madeira formada por 21 blocos (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Pirâmide desenvolvida para a pesquisa sobre o processo de tutoria 

Fonte: Wood et al. (1976) 
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Alguns desses blocos formavam pares, e só poderiam ser encaixados juntos. A 

pirâmide tinha seis níveis, o primeiro deles com um único bloco, e todos os outros com quatro 

blocos de mesmo tamanho. Era justamente nas camadas que os pares apareciam.  No artigo, 

foram analisadas as ações da tutora (algumas exemplificadas no parágrafo anterior), 

consideradas facilitadoras da aquisição (por parte das crianças) de habilidades necessárias à 

resolução da tarefa proposta: construção da pirâmide.  

 Antes de irem a campo, o acordo feito com a tutora era que ela deixasse a criança 

trabalhar sozinha na solução da tarefa o máximo possível. A primeira assistência era sempre 

verbal e, caso esta falhasse, o mediador partiria para uma instrução mais mecânica da 

construção da pirâmide – pegar dois daqueles blocos e formar o respectivo par. Caso, na 

instrução de um elemento mais simples, o aprendiz fosse capaz de solucioná-lo, o tutor 

passaria ao nível seguinte. 

 Durante os minutos iniciais da atividade, a criança lidaria sozinha com os blocos 

soltos, sem ter noção do que aqueles blocos iriam formar. Passada a fase da familiarização, a 

mediadora pegaria um daqueles pares mencionados anteriormente e demonstraria como se 

encaixavam. Se, no período não assistido, a criança já tivesse atinado para a demanda da 

formação de pares, seu próprio avanço serviria como exemplo de instrução da tutora para uma 

função subsequente. Pode-se ver na conduta dos pesquisadores uma consonância com as 

ideias de Vygotsky (2008), quando trata da formação de conceitos. Na ocasião, o psicólogo e 

seu grupo criaram testes com um método chamado “método da dupla estimulação”. Eram 

utilizados blocos de madeira de diferentes cores e tamanhos, com palavras que não tinham 

lógica de acordo com sistema linguístico russo, mas apresentavam lógica naquele sistema 

inventado para os testes. Os sujeitos testados tinham basicamente que encontrar uma lógica 

entre aqueles termos – as cores e os formatos dos blocos de madeira –, formando conceitos 

dentro daquele sistema específico. A relação encontrada entre o método de Vygotsky e o 

método de Wood e seus parceiros é que, embora o experimentador desse a oportunidade 

inicial aos sujeitos de se familiarizarem com os blocos, após esse primeiro momento, 

participaria de modo mais ativo, manipulando alguns blocos para que a criança observada 

pudesse perceber se estaria encontrando o sentido correto. O experimentador não deixa o 

sujeito totalmente livre. De acordo com Vygotsky (2008: 71), a assistência na tarefa era 

essencial, visto que “as chaves para a sua solução são introduzidas passo a passo, cada vez 

que o bloco é virado”. As “chaves” para a tarefa eram apresentadas de modo semelhante ao da 
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experimentadora que demonstrava a formação dos pares na construção da pirâmide.  

 Voltando à pesquisa de Wood, os autores lembram que, nessas interações, as crianças 

podem ignorar a proposta da tutora, circunstância essa que a levará a manipular novamente os 

blocos para chamar a atenção para a proposta. Mas a criança, mesmo envolvida na tarefa, 

pode falhar em algum de seus elementos, levando a tutora a demonstrar o elemento em que 

houve o erro. O comportamento da tutora durante as atividades pôde, ainda, trazer ao 

ambiente uma boa sensação de trabalho, que levava a criança a querer seguir na tarefa visando 

a exibir à mediadora seus feitos. Em uma das situações, a tutora tenta novamente recrutar a 

criança para envolver-se no real objetivo da atividade. No caso em que houve falha, ela 

modelou o que seria a solução da tarefa (frente àquilo que a criança havia apresentado). Já ao 

trazer a boa sensação ao ambiente de trabalho, a tutora mantém as crianças motivadas a 

prosseguirem a atividade, visando à completa solução. Esses exemplos caracterizam três das 

funções de andaime apresentadas no artigo quando da descrição do trabalho da 

experimentadora, embora não houvesse, no decorrer do texto, a nomeação de cada uma dessas 

funções. A denominação e explicação de cada uma das seis funções são deixadas para a parte 

final do artigo. Nessas situações de aprendizado assistido, os adultos têm um papel ativo na 

condução das atividades: 

 
Os adultos ficam olhando as crianças lutarem para dominar certas habilidades, 
fazem várias coisas para tornar a tarefa mais simples ou chamar a atenção da criança 
para certos aspectos-chave da tarefa, ou eles mesmos fazem uma parte da tarefa para 
que a criança não fique assoberbada por um excesso de variáveis (TOMASELLO, 
2003: 111) 
 

 O termo andaimagem é uma metáfora utilizada por Wood et al (1976) para nomear 

algumas funções do tutor explicadas no referido artigo. Trata-se de um suporte dado por 

alguém mais capaz em uma atividade – no caso, a tutora, mas, pode ser um professor, uma 

mãe, ou mesmo um colega mais experiente – a um aprendiz, para que este consiga resolver 

uma tarefa, cuja solução não teria capacidade de alcançar, naquele momento, sem a ajuda 

externa. De acordo com Wood et al. (1976: 90), “essa andaimagem consiste essencialmente 

em o adulto controlar aqueles elementos da tarefa que estão, inicialmente, além da capacidade 

do aprendiz, desse modo, permitindo prestar atenção e só completar aqueles elementos que 

estão no alcance de sua competência”. A escolha do termo se deu em referência aos andaimes 

utilizados na construção civil – equipamentos com a função de levar os trabalhadores aos 

pontos altos das edificações.  
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Ao fornecer andaimes, o tutor age de maneira cooperativa, de modo que 

“disponibiliza” seus conhecimentos para apoiar o aprendiz e permiti-lo avançar em seu 

desenvolvimento. Para ilustrar esse tipo de interação cooperativa, Bruner (2002) cita Sócrates, 

no Mênon de Platão. Segundo o autor, a conduta do filósofo caracteriza bem as atitudes dos 

tutores preocupados em trabalhar na(s) ZDP(s). Nos diálogos apresentados no livro, Sócrates 

já utilizava, por exemplo, uma forma de andaimagem comum nas interações de sala de aula – 

o encadeamento de perguntas –, fato que pode ser visto no trecho abaixo: 
 
 (...)Sócrates – Então vou dizer-te o resto, ou melhor, faço-te uma pergunta: Deve 
alguém cumprir o que admitiu com outra pessoa ser justo, ou pode faltar com a 
palavra? 
Critão – Não sei, Sócrates, o que responder à tua pergunta; não compreendo. 
Sócrates – Então presta atenção. Se estivéssemos na iminência de fugir – ou que 
outro nome se lhe dê – e viessem ao nosso encontro as Leis e o Governo da cidade e 
nos interrogassem deste modo: Dize-nos, Sócrates, que tencionas fazer? Não 
compreendes que o que vais pôr em execução outra finalidade não tem senão a de 
destruir a nós outras, as Leis, e a toda a cidade em que careçam de autoridade as 
decisões legais, por poderem deixá-las írritas ou destruí-las os particulares? Que 
responderíamos, Critão, a essa e a outras do mesmo estilo? Quanta coisa não diria 
alguém a esse respeito, principalmente se fosse orador, a favor dessa lei destruída 
por nós, que exige o cumprimento cabal das sentenças emitidas? Ou responderíamos 
a ela, porventura: A cidade foi injusta conosco; faltou-nos com a justiça. Dir-lhe-
íamos isso? 
Critão – Sim, por Zeus, Sócrates (...) (PLATÃO, 1980: 86, 87) 

 
Com o uso de perguntas encadeadas, Sócrates pôde ajudar seu pupilo a encontrar o 

caminho que leva à correta solução de alguns questionamentos. O método utilizado por 

Sócrates com seus seguidores é conhecido na filosofia como Maiêutica – nessas interações, 

caracteristicamente em forma de diálogo, o sujeito mais capaz utiliza um encadeamento de 

perguntas que levam o aprendiz a descobrir as verdades que busca. De acordo com o 

dicionário Houaiss (2001), o termo é, na verdade, originário da medicina e significa “ciência 

ou arte do parto”, mas foi estendido para a filosofia. Sócrates afirmava que, ele, ao modo das 

parteiras (diz-se que sua mãe era uma parteira), ajudava o seu interlocutor a parir, só que no 

caso, geravam-se ideias em vez de crianças. Nas perguntas, Sócrates, à semelhança de Wood 

e Vygotsky, introduzia “chaves” para a correta solução dos questionamentos2. Vale salientar 

que o uso de perguntas encadeadas não está relacionado a uma única função específica de 

                                                            
2  Com o detalhe de que, muitas vezes, Sócrates fazia o interlocutor pensar “de modo incorreto” por 

determinados momentos do diálogo, como forma de fazê-lo atingir conhecimentos muito além do que o que 
queria saber com sua pergunta inicial. 

3    A noção de “Mutual Scaffolding” foi citada pelas autoras a partir de Donato (1994). 
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andaime. Diferentes tipos de andaimes da classificação criada por Wood et al (1976) podem 

se realizar por meio de perguntas encadeadas. 

 Embora no caso de crianças em idade escolar, na maioria das vezes, pais e professores 

sejam os principais fornecedores dos andaimes, podem ser encontrados, nas diversas 

atividades de aprendizagem, casos de pares fazendo o papel de auxiliar – basta, para isso, que 

sejam mais habilitados nas exigências das atividades em que estejam engajados. Atualmente, 

veem-se escolas que orientam seus educadores a, em lugar de criarem guetos, dos mais 

“fracos” ou mais “inteligentes”, formarem grupos com alunos de diferentes níveis de 

desenvolvimento, ou com diferentes habilidades, para que uns deem suporte aos outros nas 

diferentes situações de ensino criadas em sala de aula. Nessas interações em que uma criança 

sabe determinado elemento da resolução da tarefa proposta e um colega não, surgirão 

circunstâncias em que um dos sujeitos da interação fará uso de funções de andaimagem.  

Há, inclusive, alguns trabalhos, a exemplo de Guerrero & Villamil (2000) e Villamil & 

Guerrero (1996), com o foco em andaimes fornecidos aos estudantes pelos próprios colegas 

de turma. Trata-se, de acordo com Villamil & Guerrero (1996: 68), “da noção de scaffolding 

mútuo3, por meio da qual dois aprendizes – em vez de um especialista e um aprendiz – são 

capazes de fornecer um ao outro um suporte guiado, através de uma interação dialógica”. Nos 

referidos artigos, as autoras procuraram listar e analisar os andaimes utilizados por estudantes 

ao corrigirem textos escritos pelos colegas em língua estrangeira. Vale considerar que, nos 

artigos citados, os sujeitos observados são adultos, e têm um pouco mais de experiência – 

ainda que não chegue ao nível da prática dos professores – acerca de algumas boas maneiras 

de trabalhar em cooperação. Essas habilidades podem ser ensinadas, mas, muitas vezes, são 

aprendidas nas interações nas quais o sujeito se engajou durante a vida, visto que são daqueles 

tipos de comportamentos adquiridos através das relações sociais, ou processos “culturalmente 

aprendidos”, nas palavras de Tomaselli (2003). Se os sujeitos observados fossem crianças, 

essa habilidade de servir de “consciência auxiliar” nem sempre estaria tão apurada. 

 As situações em que os colegas auxiliam o aprendiz em dificuldades nas atividades de 

sala de aula são previstas por outros especialistas da área de ensino/aprendizado. Ainda assim, 

o mais comum é o professor exercer função de assistência, pois, de acordo com Cazden 

(1988), professor e alunos têm papéis bem definidos em atividades comuns na aula. Por ser o 

especialista naquela situação, o professor é responsável pela condução do assunto, por 
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questionar os aprendizes durante a construção dos conhecimentos, por dar instruções, dentre 

outras atribuições. Já os alunos: 

 
(...) nunca dão o direcionamento aos professores, e raramente fazem perguntas, 
exceto para pedir permissão. O único contexto no qual as crianças podem inverter os 
papéis interacionais com o mesmo conteúdo intelectual, dando direcionamento assim 
como seguindo-o, e fazendo perguntas assim como respondendo-as, é com seus pares 
(CAZDEN, 1988: 134) 
 

 

2.4.1 Linguagem: instrumento-mor na mediação por andaimes 

 

Sendo a linguagem verbal o meio pelo qual os seres humanos relacionam-se entre si e 

com o meio em que vivem – percebem e significam o mundo, entendem-se e fazem-se 

entender –, é através dela que os andaimes são materializados em grande parte das ocasiões. 

Ainda no trabalho de Wood e seus parceiros, a maioria dos casos citados foi de suporte verbal 

dado pela tutora, principalmente, à medida que a criança alcançava um desenvolvimento 

maior. Até o acordo inicial entre os pesquisadores e a experimentadora (também uma das 

autoras do artigo), era que “ela sempre tentaria instruir verbalmente (...) antes de intervir de 

maneira mais direta, fazendo este último modo de intervenção apenas quando a criança falhou 

no caso da instrução verbal”. (WOOD et al., 1976: 92). A instrução inicial seria verbal e, caso 

não lograsse êxito, a tutora pegaria blocos que formavam um par e demonstraria o modo certo 

de encaixá-los. Por meio da linguagem verbal, o professor pode modelar as ações dos alunos, 

sinalizar se estão indo no caminho certo, ou não, ou simplesmente dar instruções diretas. 

Ainda por meio da fala, o tutor pode, utilizando-se de perguntas encadeadas, por 

exemplo, dar um direcionamento ao aprendiz, ou mesmo fazê-lo corrigir atos não condizentes 

com as atitudes necessárias à correta solução de uma tarefa. Sobre esse essencial papel da 

linguagem em comparação a outros artifícios possíveis nas atividades de ensino/aprendizado, 

Jones (2001:  83) afirma:  

 
Embora estejam envolvidas nas atividades muitos recursos de significação, a 
linguagem – e, particularmente, a fala – tem um papel especial na negociação do 
conhecimento, já que é o meio pelo qual os significados são disponibilizados, 
modificados e discutidos pelos participantes.  
 

A linguagem verbal é, principalmente no caso de interações entre sujeitos mais 

desenvolvidos, o instrumento básico do ser humano na sua relação com os outros, e mesmo 

com o mundo.   
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Esse “jogo” de perguntas é considerado por alguns autores tão (ou mais) instrutivo do 

que a utilização de instrução direta por parte do professor. McNamee (apud Cazden, 1988), 

citando um caso de uma pesquisa sobre o trabalho com narrativas ainda nas séries iniciais, 

concluiu que o uso de encadeamento de perguntas mostrou-se um grande aliado dos sujeitos 

envolvidos na interação pedagógica. Segundo a autora, as crianças poderão aproveitar muito 

mais dessas perguntas – quando elas são bem estruturadas e trazem as informações 

convenientes para o ensino de determinado tema a um grupo específico de alunos – do que da 

apresentação de uma lista “seca” de regras de como “bem” contar uma história, pois, “nós não 

ensinamos alguém a narrar uma história através de exposição ou instruções. Como lembra 

Cazden (1988: 106), “nós podemos fornecer modelos, mas podemos também ajudar por meio 

de perguntas, indicando o tipo de informação que deve ser acrescentada”. Essas perguntas, 

úteis no ensino de narrativa a crianças, são também aplicáveis a outras atividades 

pedagógicas. As opiniões de McNamee e Cazden corroboram o pensamento de Sócrates, 

mencionado mais acima. 

 Nos trabalhos de Guerrero e Villamil citados anteriormente, houve também, o foco 

único nas pistas verbais. Nas duas pesquisas apresentadas, foram analisadas interações de 

estudantes do nível intermediário de inglês como segunda língua em que os sujeitos da 

pesquisa trabalhavam em pares na revisão de suas produções escritas. Dentre as diferentes 

maneiras de revisão, uma bastante recorrente foi a andaimagem. De acordo com Villamil & 

Guerrero (1996:61 [grifo nosso]): “Fornecer andaimes foi uma estratégia cuja principal 

função era a assistência verbal dada por um dos membros da dupla para que o outro atingisse 

os objetivos da tarefa”. Esse uso exclusivo da linguagem verbal deve-se, provavelmente, ao 

nível de desenvolvimento dos alunos – são universitários adultos. Ambas as partes engajadas 

no trabalho de revisão – o leitor, que tem o papel de revisor, e o autor, que será assistido pelo 

colega – possuem um repertório linguístico suficientemente robusto que torna possível a 

desnecessidade de gestos ou outros meios semióticos na atividade realizada. Não deixando de 

fazer aqui um aparte pertinente: nos casos relatados, um dos alunos interfere, toma a 

iniciativa, dá as instruções – caso previsto por Cazden (1988), em uma citação anterior. O 

sujeito com o papel de aluno pôde agir de um modo que é comum ao professor, mas só o fez 

porque estava em um diálogo pedagógico com seu par e não com seu professor. 

   

2.4.2 Não é apenas linguagem verbal 
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Embora Williams (2002 apud Weissberg, 2006: 247) “defina o andaime como sendo 

um suporte verbal fornecido pelo tutor ao aprendiz que dá ao aprendiz a possibilidade de 

completar uma nova tarefa”, diversos trabalhos pós Wood et al. (1976) encontraram também o 

uso da linguagem não verbal como meio de fornecimento dos andaimes em situações de 

aprendizagem. O professor pode, através de mudanças no tom de voz, pausas e gestos, 

apresentar pistas aos seus alunos. Os dois trechos seguintes, retirados do trabalho de Bortoni-

Ricardo & Fernandes de Sousa (2005) servem de exemplos do uso de pistas não verbais em 

sala de aula: 

 
Exemplo 1 
Professora: -Sabe quem  escreveu essa história? 
Alunos: -Vinícius de Moraes... Monteiro de Moraes... Toquinho... 
 
Exemplo 2 
Professora: - Onde as outras ovelhas iam... Maria ia também... 
Professora: - As ovelhas iam pra cima... 
Professora: Maria ia sempre com as... 
Alunos: - Outras. 

 

No exemplo 1, a professora pergunta aos alunos acerca da autoria da história lida. Em 

momento algum ela interrompe as contribuições dadas – quer estivessem em concordância ou 

não com a solução correta. É com movimentos de cabeça, porém, que vai deixando 

indicações da correção ou não das colocações feitas. Já no exemplo 2, o tom de voz da 

professora foi percebido pelos alunos como uma deixa para que complementassem suas 

frases. 

 Com o auxílio de gestos, o tutor consegue demonstrar a tarefa a ser desenvolvida – 

um caso de suporte que fica até mais evidente aos olhos do observador e mesmo do aluno 

menos atento. Em todas essas situações, o tipo de andaime utilizado foi significativo para as 

crianças, porque professora e aprendizes compartilhavam um conjunto de conhecimentos 

sobre determinados comportamentos: 

 
Todo o comportamento humano é culturalmente fundamentado. Certas maneiras de 
falar aparentemente tão naturais para um grupo são estranhos para um outro. Do 
mesmo modo que todas as línguas têm um sotaque – ainda que não estejamos 
conscientes do nosso próprio até o momento em que viajamos a algum lugar onde há 
um diferente padrão –, assim são os padrões das interações professor-estudante em 
aulas típicas: fenômenos culturais, e não naturais em sentido algum. (CAZDEN, 
1988: 67) 
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De modo que determinados artifícios utilizados pela professora poderiam não ter sido 

satisfatórios ou não ter o mínimo significado em um contexto distinto, pois, segundo 

Gumperz (2002: 152), “os significados das pistas de contextualização são implícitos. 

Geralmente não nos referimos a eles fora do seu contexto”.   

Os andaimes podem, ainda, realizarem-se por outros meios semióticos. Nas situações 

de ensino/aprendizagem de língua – seja ela materna, no caso de crianças não-alfabetizadas, 

ou estrangeira, quando no trabalho com estudantes em estágios iniciais –, imagens são um 

meio de suporte aplicável. Essas podem trazer desenhos que adicionam significações ao tema 

trabalhado, facilitando a resolução de problemas propostos aos aprendizes. Dare & Polias 

(2001) apresentaram dados coletados em uma turma de crianças vietnamitas de cinco e seis 

anos, vivendo na Austrália, aprendendo inglês como segunda língua. Devido às origens e ao 

meio social em que foram inicialmente criadas, têm uma outra língua, que não é o inglês, com 

a qual se desenvolveram e tiveram seus primeiros contatos com as pessoas. Os autores 

procuraram ressaltar que, nessa situação, “os estudantes estão aprendendo inglês e 

aprendendo em inglês”, ou seja, estão realizando um aprendizado duplo – da língua e dos 

assuntos geralmente trabalhados para crianças daquela idade –, tornando ainda mais essencial 

o papel do professor no fornecimento de suportes do modo certo e no momento apropriado.  

No referido artigo, Dare e Polias procuram mostrar que, no caso da turma em questão, 

o ensino da gramática apareceu integrado ao uso dos andaimes.  O objetivo da aula era 

ensinar os alunos a produzirem textos que descreviam a realização de determinados 

procedimentos. Entre os suportes utilizados pela professora para dar uma base de 

conhecimento sobre as características desse tipo de texto, foram recortadas em revistas 

imagens que apresentavam ações comuns. As imagens, junto com a descrição verbal feita pela 

professora, serviram de suporte para construir o conhecimento proposto. Os autores 

acrescentam que as imagens seriam desnecessárias no caso de estudantes com o inglês como 

língua materna, pois se tratavam de ações básicas – a exemplo de lavar e cortar (no 

imperativo). Mas, para estrangeiros, elas parecem exercer um papel bem mais importante, 

pois carregam muita informação, podendo exercer, de modo não verbal, a função de 

andaimes. 

  

2.4.3 A modalidade oral não pode ser a única “portadora” 
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Visto que em trabalhos de autores reconhecidos (Bortoni-Ricardo & Fernandes de 

Sousa (2005), por exemplo) pistas paralinguísticas de contextualização – tom de voz, 

direcionamento de olhar, entre outras –, e mesmo conjuntos de signos diferentes da linguagem 

verbal – imagens, no caso daquele trabalho com estudantes vietnamitas –, foram identificados 

como podendo servir de suporte aos aprendizes, então a oralidade não seria um aspecto 

essencial no fornecimento das pistas. Mas há ainda uma grande limitação por parte de quem 

estuda o fenômeno, a restrição de seu uso ao diálogo oral. Segundo afirma Weissberg (2006: 

249 [grifo nosso]), “para os socioculturalistas, a andaimagem é essencialmente o meio oral 

pelo qual o tutor ou o professor ajuda o aprendiz a mover-se através de sua Zona de 

Desenvolvimento Proximal”, e, assim, este pode, segundo Donato (apud Weissberg, 2006: 

249), “estender seus conhecimentos e habilidades atuais a um nível maior de competência”. 

Essa restrição já deixaria de fora alguns dos trabalhos realmente completos e confiáveis que 

analisaram as interações pedagógicas virtuais (ficariam de fora mesmo aquelas em tempo real, 

a exemplo dos chats). Embora, leve-se em conta a data do artigo de Donato e considere-se 

que ele está relatando uma opinião ainda mais antiga, é de se pensar que, atualmente, com 

todo o crescente estudo sobre o uso pedagógico da internet, haveria aí um parêntese para, ao 

menos, mencionar as aulas conduzidas nos chats, devido ao “caráter híbrido”, nas palavras de 

Marcuschi (2004), desse gênero. As aulas chat não deixariam, então, de apresentar esse 

caráter oral de que trata Donato, mas em um meio que é essencialmente escrito. 

 Já autores como Aljaafreh & Lantolf (1994), por exemplo, pecam ao limitar a 

classificação dos andaimes, para restringir o rótulo ao diálogo convencional, onde há ao 

menos dois sujeitos conversando em tempo real. Neste caso, facilmente estariam incluídos os 

chats pedagógicos em tempo real, visto que professores e alunos se encontram em um mesmo 

horário, para discutir determinado assunto programado para aquela interação. Já uma lista de 

discussão, em que membros tiram dúvidas uns dos outros sobre determinado assunto, por 

exemplo, talvez não se encaixasse nessa classificação, visto que, não há uma coincidência 

temporal entre o sujeito que deixou sua pergunta e aquele que a respondeu. 

Ao tratar da interação verbal, Bakhtin (2006), adverte que não só uma conversa do tipo 

mais comum – onde os interlocutores veem-se e ouvem-se em tempo real – merece o rótulo 

de diálogo. Ainda de acordo com Bakhtin (2006: 128), “pode-se compreender a palavra 

‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas 

colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”. Nesse 
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sentido, a modalidade oral e o diálogo convencional não são os únicos portadores possíveis 

dos andaimes; os textos escritos, por serem também exemplos de comunicação verbal, 

apresentariam as pistas. E o próprio Bakhtin (2006: 127,128) reforça a ideia:  

 
O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 
comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, 
além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, 
comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem contar as reações 
impressas, institucionalizadas, que se encontram nas diferentes esferas da 
comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem influência sobre os trabalhos 
posteriores, etc.).  
 

Se, para o russo, sempre vai haver um “outro” para quem o texto de dirige, e, além 

disso, se a linguagem é socialmente situada e determinada, o texto, ainda que escrito, será 

estruturado da melhor forma possível para atender às necessidades da interação e dos 

interlocutores. Os andaimes são pistas utilizadas para atenderem a essas necessidades e, se 

estas são comprovadamente comuns nos diálogos pedagógicos orais, aparecerão também nos 

diálogos pedagógicos escritos semelhantes – a diferença estará apenas no modo de difusão de 

cada modalidade.    

 No breve capítulo em que fecha a coetânea sobre os estudos de andaimagem por ela 

organizada, Hammond (2001), deixa várias possibilidades de análises abertas aos 

pesquisadores que queiram se envolver com essas estratégias. Uma delas trata da 

possibilidade de os andaimes, além de outras estratégias de ensino, realizarem-se por 

diferentes “modalidades semióticas”, e não apenas no diálogo face a face. De acordo com 

Wells (apud HAMMOND, 2001:122): 

 
Não há dúvidas de que na visão de Vygotsky, a fala representa um papel crítico no 
aprendizado da criança na zdp e, consequentemente, nos processos de instrução e 
assistência colaborativa associados, entretanto, como se tem sido, de modo 
crescentemente reconhecido, restringir o foco exclusivamente à interação face a face 
mediada pela fala, é certamente limitar o nosso entendimento da grande quantidade 
de modalidades de mediação semiótica que desempenham um papel nos 
pensamentos e resoluções de problemas, tanto no aspecto interpessoal quanto no 
intrapessoal.  

 

Para finalizar, Hammond (2001:122) argumenta que, nas situações de aprendizagem, 

os aprendizes poderão se apoiar, não apenas no professor, mas “poderão se beneficiar de 

artefatos simbólicos a exemplo de textos escritos, gráficos, fórmulas matemáticas”, 
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reforçando a teoria aqui apresentada de que os autores dos livros didáticos podem fornecer 

andaimes. 

 

2.4.4 Reprodução ou fonte de transformação? 

 

Algumas pessoas poderiam olhar para o auxílio por meio de andaimes com uma certa 

desconfiança, pensando que a pista seria uma coisa útil apenas àquela situação em que foi 

fornecida. Ou que, ao utilizá-lo, o professor estaria apenas reproduzindo um conteúdo, que o 

aluno também iria apenas repetir em seguida. Mas essa ideia não é, nem de longe, aceitável. 

Os andaimes, apesar de serem suportes que vão atender a uma necessidade do aprendiz 

naquele momento de resolução da tarefa em que apresenta dificuldade, são fonte de 

transformação mental do aprendiz. A professora responsável pelo grupo de alfabetização 

observado por Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005) procurou, por meio de 

andaimes, ensinar às crianças novos conceitos linguísticos quando tentou utilizar sinônimos 

em diferentes momentos da narração da história. Será que as crianças não poderão aplicar 

esses novos conceitos a outros contextos, não recontarão histórias com mais desenvoltura em 

uma situação futura, visto que estão “juntando” instrumentos linguísticos adicionais? 

Hammond e Gibbons (2001) conseguem reforçar bem a ideia do andaime como uma 

pista que servirá ao aluno em situações futuras, ao fazerem uma clara distinção entre 

andaimes e outros tipos diferentes de ajuda: 

 
Como um exemplo simples da diferença entre ‘andaimagem’ e ‘ajuda’, considere 
uma situação na qual o estudante não é capaz de soletrar uma palavra em particular. 
Nessa situação, o professor pode ‘ajudar’ simplesmente dizendo o modo correto de 
soletrar. De modo alternativo, ele/ela poderia ‘andaimar’ um modo de pensar a 
respeito da soletração, através, por exemplo, de um estímulo que faça o aluno pensar 
acerca dos sons da palavra, e de como eles podem ser representados. É claro que, há 
ocasiões em que uma instrução direta é um tipo válido de assistência. O ponto de 
vista defendido aqui é que andaimar, na nossa definição, é qualitativamente diferente 
de ‘ajudar’, devido ao fato de que é planejado para dar apoio aos estudantes para que 
possam enfrentar tarefas futuras em novos contextos – ou, como argumentamos 
anteriormente, saber como pensar, e não simplesmente o que pensar. (HAMMOND 
& GIBBONS, 2001:20) 

 

Confirma-se, assim, que o aluno não vai repetir o professor, pois este não transmite o 

“o que pensar” nesta ou naquela situação, o que, segundo Edwards & Mercer (1987:97), é 

conhecido como “conhecimento ritualístico, ou um tipo específico de conhecimento 

procedural”. O professor vai, na realidade, ajudar o seu aluno a aproveitar os novos 



40 

 

conhecimentos para utilizar o próprio raciocínio ao enfrentar uma situação em que os suportes 

criados em situações vividas no passado poderão servir de instrumentos na resolução dos 

novos problemas. Essa é, segundo Moita-Lopes (2006: 99), o “tipo de competência que, em 

última análise, o professor tem como objetivo último, posto que liberará o aluno da 

necessidade de andaimes e possibilitará a passagem da competência ao aluno por parte do 

professor ou a autonomia do aprendiz”.  

Ainda no trabalho de Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa, em determinado ponto 

da história é citado o Pólo Sul e, segundo a autora, a professora utiliza um gesto indicando 

que o sul fica para baixo. Segundo Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005), “mais 

tarde, as crianças certamente vão aprender que o Pólo Sul fica na parte inferior do globo 

terrestre”. Embora esse não seja o melhor exemplo, é uma experiência que poderá ajudar em 

uma ocasião futura, reforçando novamente a ideia de que o andaime não funciona apenas 

localmente, mas, de algum modo, modifica a criança. Pode-se fazer aqui uma relação com as 

ideias Vygotsky a respeito da formação de conceitos pelas crianças e adolescentes. Os 

conceitos mais básicos, segundo o autor, irão ajudar na construção de conceitos mais 

complicados, eles não se perdem. Na realidade, quando há necessidade de usar algo mais 

complexo, segundo Vygotsky (2008: 143), “a criança não tem que reestruturar separadamente 

todos os seus conceitos anteriores, o que seria, na verdade, um trabalho de Sísifo”. As 

estruturas mais complexas “abrirão” na cabeça da criança novos horizontes, mas sem perder o 

que foi formado antes. Do mesmo modo que, segundo Vygotsky, um estudante, ao aprender 

conceitos de álgebra, vai modificar a sua visão da aritmética, a criança que aprendeu ainda 

muito nova, por meio de um gesto, a localização do Pólo Sul, não entrará em uma aula de 

geografia sobre o tema no futuro com o mesmo “arranjo” mental de uma outra que não teve a 

oportunidade de viver uma experiência semelhante.   

 

2.4.5 As “funções” de andaimagem  

 

 Ao final do artigo The Role of Tutoring in Problem Solving, Wood et al. (1976) citam 

as funções de andaimagem exercidas pela tutora. São elas: 

 
Recrutamento  o tutor deve fazer com que o aprendiz envolva-se nas tarefas 
realizadas; 
Redução em graus de liberdade  o tutor simplifica ao máximo as tarefas para 
limitar as possibilidades de “jogadas” do aprendiz na busca da solução do problema 
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proposto; 
Manutenção de direção  no desenrolar do trabalho, o tutor dede agir de modo a 
manter o interesse do aprendiz para a completa execução da atividade proposta; 
Ênfase em características críticas  o tutor acentua algumas características 
relevantes da tarefa, deixando, dessa forma, transparecer ao aprendiz se este atuou 
ou não de uma maneira que está de acordo com a correta resolução da atividade; 
Controle de frustração  a mediação de um tutor dá mais segurança quando se está 
diante de uma situação nova na vida do aprendiz. Com esse tipo de andaime, o tutor 
tenta, sempre que possível, diminuir a possibilidade de frustração ao solucionar as 
tarefas propostas; 
Demonstração  aqui, o tutor não modela o comportamento do aprendiz, mas a 
idealização das tarefas a serem executadas, não se trata apenas de reproduzir ações 
de um modo vazio e sem sentido. (WOOD et al., 1976:90) 

 
Esta será, então, a tipologia adotada para a análise dos dados coletados para a presente 

proposta, tentando, sempre que possível, incorporar as modificações necessárias para incluir a 

análise do uso dessas pistas na modalidade escrita, fato não previsto no trabalho de Wood e 

seus parceiros. A tipologia foi selecionada porque as categorias apresentadas foram 

consolidadas ao longo dos anos por pesquisadores consagrados na área, tornando a análise 

sobre a escrita menos embaraçosa. Aqui há apenas uma breve explicação sobre os tipos dos 

andaimes, mas, ao longo das análises, será feito um esclarecimento sobre o funcionamento de 

cada um deles. 

 

2.5 Convenções de contextualização: Gumperz 

 

 Para Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005), além ta teoria da ZDP, 

desenvolvida por Vygotsky, a teoria das convenções de contextualização (Gumperz, 2002) é 

também essencial na análise e na criação do conceito da andaimagem, pois, “as ações de 

andaimes processam-se por meio de múltiplos traços linguísticos e cinésicos”. As pistas de 

contextualização são sinais utilizados pelo falante para passar em seu discurso informações 

que vão além do significado daquelas palavras utilizadas. São, de acordo com Gumperz 

(2002:152), “traços presentes na estrutura de superfície das mensagens que os falantes 

sinalizam e os ouvintes interpretam qual é a atividade que está ocorrendo, como o conteúdo 

semântico deve ser entendido e como cada oração se relaciona ao que a precede ou sucede”. 

As diferenças nos traços utilizados para marcar qualquer porção do discurso levarão o ouvinte 

a recebê-lo, interpretá-lo, e responder de maneiras diferentes.  

Gumperz lembra que, em grande parte das situações, o falante não utiliza as pistas de 

caso pensado, visto que adquiriu essa estratégia, essa habilidade, de maneira natural em suas 
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interações. Um professor que, ao tentar fazer o aluno ficar atento a determinado ponto de sua 

explicação, utiliza uma entoação ascendente, não o fez de modo programado como quando 

escolhe as palavras exatas utilizadas ao repassar algum conceito novo. Segundo Gumperz 

(2002:152), as pistas de contextualização, “na maioria dos casos (...) são usadas e percebidas 

irrefletidamente, mas raramente observadas em nível consciente e quase nunca comentadas de 

maneira direta”. Nos textos analisados mais adiante, veem-se casos de aberturas consideradas 

clássicas para alguns gêneros, essas têm relação com as pistas de contextualização, são 

comuns àquele gênero e “apreendidas” de maneira natural por seu público-alvo, são traços 

que fazem parte do repertório linguístico dos usuários daquele texto. 

Diversos motivos podem levar o ouvinte a não agir/interpretar conforme as pistas 

deixadas pelo falante. Em seu artigo, Gumperz (2002) cita casos de usuários que, embora 

falassem o mesmo idioma de seus interlocutores, nem sempre recebiam de seus ouvintes uma 

correta interpretação do que diziam, devido à diferença de suas nacionalidades. Há, ainda, 

exemplos no artigo da difícil comunicação entre homens e mulheres. Estes casos são, 

inclusive, motivos de várias piadas nas rodas de amigos, por causa da utilização de 

determinados traços na fala por um sexo, mas não pelo outro, acarretando o não entendimento 

do que foi dito, apesar de falarem a mesma língua e viverem basicamente em um mesmo 

contexto social. Na sala de aula o aluno pode não responder de forma esperada a uma pista 

simplesmente porque não compartilha daquela convenção social utilizada pela professora. Há 

também situações em que o interlocutor percebe a sinalização, mas não faz a mínima questão 

de ser socialmente cooperativo, ignorando os sinais. Um aluno pode perceber as tentativas do 

professor de fazê-lo engajar-se nas atividades – recrutamento –, e, ainda assim, fazer o tal 

“ouvido de mercador”, ignorando completamente o professor. A respeito dessas falhas, 

comenta Gumperz: 

 
Quando um ouvinte não reage a uma das pistas, ou não conhece sua função, pode 
haver divergências de interpretação e mal-entendidos. É importante observar que, 
quando isso acontece e quando se chama a atenção de um dos participantes para uma 
interpretação diferente, há uma tendência a reações em termos de uma questão de 
postura ou atitude. Dizemos que o falante é antipático, impertinente, grosseiro, não-
cooperativo, ou que não está entendendo. Os interlocutores geralmente não se dão 
conta de que o ouvinte talvez tenha deixado de perceber uma mudança no ritmo ou 
uma alteração de pronúncia. As falhas de comunicação desse tipo, em outras 
palavras, são consideradas gafes sociais e levam a julgamentos errôneos acerca da 
intenção do falante. (GUMPERZ, 2002:153) 
 

O sujeito que não conseguiu perceber a sinalização de seu interlocutor por terem 
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repertórios diferentes, apesar de falarem a mesma língua, foi apenas incompetente para 

interagir naquela situação, não tinha, nas palavras de Gumperz (2002), a “experiência 

comunicativa” ali exigida. Mas a falha não cabe só ao ouvinte, o falante também tem sua 

parcela de culpa por não conhecer suficientemente seu interlocutor, faltou uma competência 

linguística para agir de modo eficaz. Mas, geralmente, isso se faz de modo inconsciente, pois, 

como já foi dito anteriormente, adquire-se esse repertório de maneira natural ao longo de 

interações sociais. Essa capacidade de monitorar seu interlocutor – o aluno, no caso da sala de 

aula –, pode ser trabalhada no caso de profissionais da área de educação. Já na segunda 

situação citada, a do aluno que fez o “ouvido de mercador”, a falha se deu porque este foi 

conscientemente rude. Embora tenha interpretado corretamente a pista do professor, não 

respondeu do modo certo – engajar-se na atividade proposta. Não houve aí uma “divergência 

de interpretação”, mas uma descortesia do sujeito não-cooperativo. 

 As pistas de contextualização podem ser verbais ou não verbais; dentre as verbais, 

podem ser citadas, de acordo com Gumperz (2002:152), “as mudanças de código, dialeto, 

estilo, (...) possibilidades de escolha entre opções lexicais e sintáticas, expressões pré-

formuladas, aberturas e fechamentos conversacionais”, dentre outros. Já entre as não-verbais, 

há os casos de mudanças no tom de voz do professor quando quer marcar determinado traço 

crítico das atividades, alguns gestos, e mesmo alterações no alinhamento do professor.  

Bakhtin (2006), com sua visão de que a linguagem deve ser sempre vista de modo situado, 

lembra que, muitas vezes, os gestos e outros rituais não verbais que acompanham a 

comunicação verbal são mais relevantes do que o que é “verbalmente” dito nessas situações. 

Como sugere Bakhtin (2006:128): “Graças a esse vínculo concreto com a situação, a 

comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter não verbal (...), dos 

quais ela é muitas vezes um mero complemento, desempenhando um papel meramente 

auxiliar”. 

 

2.6 Sintetizando a teoria 

 

Fazendo um apanhado do que foi dito até aqui, podem-se tecer alguns comentários 

sobre o conjunto de teorias sob o qual a presente pesquisa foi realizada. Um primeiro ponto é 

a concordância com a ideia do contínuo fala e escrita. Em pesquisa acerca da variação entre 
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fala e escrita na língua inglesa, Biber (1991) apresenta seis características4 dessa distinção e 

argumenta que os aspectos não são exclusivos de uma ou outra modalidade. De acordo com 

Biber (1991: 38) 
 
Embora esses parâmetros possam ser considerados como dicotomias, os pólos não 
caracterizam todas as situações de fala e de escrita (...) Algumas das características 
situacionais são comumente associadas com a fala e outros com a escrita, mas 
nenhuma dessas características (exceto a questão do canal físico de comunicação) é 
associada exclusivamente com a situação da fala ou da escrita. 

 

No contexto do aprendizado em sala de aula, tanto os gêneros da modalidade oral 

quanto os da escrita terão em geral alguns desses parâmetros coincidentes. Poderão ser 

utilizados, por exemplo, dois textos em modalidades diferentes, mas igualmente valorizados, 

pois estarão servindo para aquisição formal de alguns conhecimentos. Ambos farão, então, 

parte da mesma "categoria" de gêneros, termo utilizado por Biber (1991) para tratar um 

domínio.  Neste momento é possível a retomada de mais uma ideia básica para o presente 

trabalho: a teoria de que há um domínio pedagógico (BARROS, 2011).  

Os domínios discursivos são comunidades – uma instituição, um ramo de atividade, 

entre outros - que compartilham, além de uma estrutura, certos modos de criar e compartilhar 

suas ideias, modos de construir seu discurso. No domínio pedagógico, o discurso construído 

tem como função maior ensinar/aprender e os participantes têm papéis bem específicos: de 

um lado há o professor, detentor do conhecimento, do outro, o aluno, que está ali para 

aprender. Ambos adquiriram socialmente as habilidades necessárias para exercerem seus 

papeis e reconhecem a organização, tanto do discurso que ali circula, quanto da estrutura 

social na qual estão inseridos. 

Essa visão de que se aprende na interação com sujeitos mais habilidosos tem entre 

seus principais incentivadores o russo Vygotsky, quando afirma que a aprendizagem se dá na 

interação com outro, mediada pela linguagem (VYGOTSY, 2003). Baseando-se em 

Vygotsky, foi criada a metáfora da andaimagem, uma das estratégias de ensino que, de acordo 

com Verhoeven (1998), estariam entre as mais importantes para ajudar a desenvolver 

habilidades nos alunos. 

No artigo de Wood et al (1976) são citados casos em que o professor demonstra o 

modo de solucionar as tarefas propostas. A fala será, em muitas dessas situações de 

                                                            
4    Canal físico, questões culturais do uso, relação entre os participantes da interação, e dos participantes com o 

texto e propósito comunicativo. 
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demonstração, mero auxiliar. Os alunos focarão mesmo é nos passos tomados pelo par mais 

capaz ao resolver os problemas. A professora do referido artigo, ao notar uma relutância da 

criança em tomar a iniciativa de montar a pirâmide, poderia ela mesma dar os primeiros 

passos na atividade, encaixando os primeiros blocos. Aquela demonstração (não verbal) 

serviria de suporte temporário para a criança continuar a tarefa. 

O caráter temporal do suporte seria talvez uma das causas da já citada restrição feita 

por Aljaafreh & Lantolf (1994) – de que o rótulo andaime só se aplicaria ao diálogo 

convencional. É notório que as pistas são fornecidas quando a situação demanda, porque o 

aprendiz não está apto a resolver o problema sozinho, e são retiradas assim que o aluno tem o 

controle sobre a tarefa em curso – está apto a solucioná-la sem o auxílio de um par mais 

capaz. E, para que o mediador tenha o controle das atividades e noção do momento em que 

haveria necessidade do fornecimento do suporte, a interação entre ele e o aprendiz deveria ser 

sincrônica, pois, o primeiro controlaria cada ação do segundo na busca da resolução do 

problema proposto. O que traz de volta a questão da restrição à modalidade oral.  

A oralidade não será essencial, se o autor do texto escrito, assim como um professor, 

for um especialista no assunto e conhecer bem o público ao qual seu texto se direciona, pois 

terá a facilidade de antecipar determinados pontos que serão obstáculo provável ao seu 

“interlocutor”. Mesmo não estando de “corpo presente”, poderá antecipar o tempo certo (ou o 

segmento do texto) em que o aluno-leitor, selecionado como público daquele livro, terá a 

necessidade do apoio da “consciência auxiliar” do autor. Esse “tempo certo” refere-se a um 

ponto crítico da atividade que o aprendiz ainda não conseguiria, de modo independente, 

controlar. De maneira similar ao professor em sala de aula, o autor também quebra a tarefa em 

partes menores para que a criança não se veja diante de um “monstro” impossível de dominar; 

em certos segmentos, ele utiliza pistas verbais que direcionam a atenção do aluno a um ponto 

específico que trará um auxílio na resolução da atividade proposta. Resumindo, o autor utiliza 

discurso(s) que situa(m) o aluno em relação ao que será exigido dele naquele momento. 

 Quem tem a função do mediador, seja ele o professor ou o autor do texto escrito, tem 

a responsabilidade de agir de maneira contingente, ou seja, conhecer bem as necessidades de 

seus alunos/leitores para fornecer as pistas quando realmente são necessárias. É dessa 

contingência que tratam Hammond e Gibbons (2001: 17):  

 
É também um aspecto crítico, no fornecimento de andaimes, a habilidade dos 
professores de fornecê-los no ponto preciso. Consequentemente, isso requer do 
professor um bom conhecimento acerca de “onde” estão seus aprendizes – isto é, 
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sobre o que os aprendizes sabem (ou não sabem) no começo de uma atividade. Para 
ser realmente efetivo, tal suporte precisa ser progressivamente ajustado para atingir 
as necessidades de diferentes alunos em sua sala de aula.  

 
Assim, são pontos básicos no fornecimento dos andaimes:  

 Os objetivos do professor-autor com as atividades propostas – habilidades que os 

alunos não têm, mas precisam alcançar; 

 O nível de desenvolvimento atual dos aprendizes; 

 A correta escolha de em que momento e quais as pistas que serão fornecidas para 

facilitar o domínio das habilidades planejadas. 

Quando alguns autores procuraram enfatizar o aspecto essencial da fala no uso das 

estratégias de andaimagem, tinham também intrínseca a ideia de que o sujeito especialista, 

condutor das atividades pedagógicas, não poderia prever os aspectos das atividades críticas ao 

ponto de necessitarem de sua intervenção mais ativa. Segundo Donato (2000 apud Weissberg, 

2006: 249 [grifo nosso]), uma das características essenciais no uso dessas pistas é que “o 

diálogo é conversacional (...) em sua distribuição em turnos de fala, espontaneidade e não-

previsibilidade”. Essa não-previsibilidade citada por Donato pode levar a crer que o professor 

só saberá mesmo se o seu aluno precisará do andaime no momento exato do desenvolvimento 

da tarefa, como se não pudesse planejar a oportunidade de uso desse tipo de estratégia, do 

mesmo modo que planeja as melhores técnicas para aplicar em cada situação de ensino. 

 Sharpe (2001:44) lembra que há dois tipos de conhecimento: um que pode ser 

facilmente esquecido e o “conhecimento profundo, aquele que é internalizado e conectado aos 

outros conhecimentos para construir o entendimento de novas ideias e conceitos”. Mas, ainda 

segundo a autora, muito do que se observa em algumas salas de aula, parece ser aleatório, os 

professores nem sempre procuram estabelecer ligações do que está sendo trabalhado com o 

que os alunos conhecem, atitude que seria facilitadora no entendimento de novos conceitos. 

Sharpe (2001), procurou, então, analisar atitudes reais de assistência por parte dos professores 

que estão ligadas à construção desse conhecimento do tipo profundo. Como será visto em 

seguida, serão apresentadas duas oportunidades de andaimes, uma delas surgida no decorrer 

das atividades, e outra que pode, de certo modo, ser programada pelo professor no 

planejamento de suas aulas, refutando, então, as características atribuídas aos andaimes – 

espontaneidade e não-previsibilidade –, citadas anteriormente. Hammond e Gibbons 

(2001:18) também seguiram o mesmo raciocínio, quando afirmaram que, em suas análises 

acerca da andaimagem, “expandiriam a noção de andaimagem para além daquelas, do tipo 
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momento a momento, entre o professor e o aluno, de modo que incluiriam também a natureza 

e desenvolvimento do programa de aula”.  

 Para Sharpe (2001), uma das oportunidades de andaime por ela listadas, o tipo 

designed in, deve ser alvo do professor ainda no processo de preparação do plano das aulas, 

pois irá permear toda a lição proposta. De acordo com a autora: 

 
O primeiro tipo de scaffolding é planejado com vistas à unidade de trabalho. Neste 
tipo de scaffolding, o professor utiliza o estágio do planejamento da unidade para 
considerar tanto os objetivos a serem avaliados (conhecimento, habilidades e 
compreensões), quanto as experiências prévias dos estudantes. Essa consideração 
ocorre guiada pelas demandas cognitivas e linguísticas de objetivos educacionais 
específicos. O professor, então, conduz uma sequência de experiências de 
aprendizado – um scaffolding macro – desenvolvido para dar suporte aos alunos à 
medida que eles desenvolvem novas compreensões e habilidades. (SHARPE, 
2001:45). 

 

O professor vai ver de que modo pode estruturar as aulas, baseando-se no que sabe a 

respeito de seus alunos, e também nas demandas de conteúdo que deve respeitar para aquela 

série. Ao planejar suas aulas, o professor deve utilizar, tanto quanto for necessário, para 

facilitar o aprendizado de novas habilidades, o conhecimento prévio de seus alunos. Para 

Bortoni-Ricardo & Fernandes de Sousa (2005), é essencial, no uso dos andaimes, a 

possibilidade de “ativação de esquemas cognitivos que os alunos já detêm, a oportunidade de 

que desenvolvam inferências ou processem reconceptualizações”. No momento da realização 

da atividade pedagógica poderão surgir essas oportunidades de se ancorar em conhecimentos 

prévios dos alunos, mas o professor que age de maneira contingente procura criar essas 

ligações possíveis ainda no planejamento de suas aulas.  Segundo Sharpe, esse é o andaime 

que, nas palavras de Hammond e Gibbons (2001) é aplicado em um nível macro. 

Ainda no mesmo artigo, Sharpe (2001) ressalta a importância de haver uma ligação 

lógica entre as atividades. Algumas vezes, quem observa uma sequência de aulas depara-se 

com atividades que nada têm a ver umas com as outras, ficando claro que não houve um 

correto planejamento (ou sequer houve algum). Se um adulto já desenvolvido não consegue 

entender por que as atividades foram planejadas daquele jeito, como é que alunos, ainda em 

formação poderão criar as conexões necessárias? Em que irão se apoiar? As conexões, 

segundo a autora, podem servir de pistas para a formação das habilidades propostas no 

presente, e o presente, se bem situado, servirá de apoio para aquisição de outros 

conhecimentos que surgirão em lições subsequentes. É dessa importância de se levar em conta 

uma das características básicas da educação – “a dependência do contexto” – que tratam 
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Edwards & Mercer (1987:62,63): 

 
A educação é melhor entendida como um processo comunicativo que consiste 
largamente no crescimento de contextos mentais e termos de referência 
compartilhados através dos quais os variados discursos da educação (os variados 
‘assuntos’ e as habilidades acadêmicas a eles associadas) venham a ser inteligíveis 
àqueles que os usam.  

 
É com base no contexto compartilhado pelos seus alunos que o professor vai utilizar o 

discurso para facilitar as possíveis ligações mentais e, ainda, ajudar a estabelecer uma 

continuidade nesse processo, que deve ser útil aos alunos em situações futuras.  

Para construir a pirâmide do trabalho de Wood e seus parceiros, a criança precisaria 

saber como os blocos que formavam pares funcionavam, por isso, uma das atitudes tomadas 

pela autora responsável pela condução dos testes, após deixar a criança familiarizar-se com os 

blocos, era pegar dois daqueles que formavam pares e demonstrar. Ela não ia direto para a 

pirâmide completa. Do mesmo modo, pode-se pensar o planejamento de um ano inteiro de 

uma matéria. Ou, indo mais além, o plano de diferentes matérias em uma turma, pois 

determinados conhecimentos de matemática, por exemplo, poderão servir de referência para 

os primeiros estudos da física. 

Já as oportunidades de andaime do tipo point-of-need, de acordo com Sharpe 

(2001:45): 

 
Originam-se no contexto imediato. (...) esse andaime contingente depende da 
habilidade por parte do professor para que seja capaz de identificar um ‘momento 
instrucional’ e maximizar o potencial de aprendizagem daquele momento. Isso 
envolve a fala, mais frequentemente em forma de perguntas e repostas.  

 

Se, os andaimes do tipo designed in, são planejados ainda no desenvolvimento dos 

planos das aulas, quando o professor decide quais procedimentos irá realizar, é no decorrer 

das próprias aulas, à medida que as atividades vão sendo desenvolvidas, quando surgem 

dúvidas não antecipadas, que o professor vai atentando para a necessidade de fornecer um 

andaime do tipo point-of-need – o andaime aplicado em um nível micro. Apesar da 

diferenciação entre os dois níveis, os dois estariam intimamente ligados. Em suas análises 

sobre a atuação desses dois tipos de andaime em uma sala de aula formada por alunos de 

origem vietnamita estudando na Austrália, Dansie (2001:78) conclui:   

 
O scaffolding de nível macro também configurou e conectou o scaffolding de nível 
micro. O objetivo claro em mente, junto com uma compreensão das demandas 
linguísticas do objetivo, direcionaram a abordagem da professora e suas interações. 
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Isso a possibilitou ver e aproveitar oportunidades para ensinar e aprender, e 
selecionar, de um incontável número de ofertas, aquelas que poderiam construir as 
habilidades particulares necessárias para alcançar os resultados desejados. 

 

No caso da sala de aula, se o observador for um pouco mais atento, não terá tanta 

dificuldade em separar os andaimes que estão funcionando em um ou outro nível – micro/ 

point-of-need ou macro/designed in –, já o ato de rotular um ou outro, no caso dos textos 

escritos, torna-se uma tarefa um pouco mais trabalhosa. Uma análise mais negligente, no 

sentido de ser feita às pressas, sem um exame mais profundo dos fatos, poderia levar o 

observador a limitar todos os andaimes fornecidos no texto escrito àqueles do tipo mais 

macro. O argumento para tal delimitação estaria no fato de que o autor (e aqui pensando 

apenas nos textos didáticos) conheceria o seu público, estaria consciente do programa de 

ensino recomendado para o grupo para o qual estaria escrevendo o texto – o “outro 

imaginário” nas palavras de Bakhtin –, os objetivos a serem alcançados, habilidades, 

compreensões etc. A partir disso, iria pensar na estruturação da sequência de atividades que 

proporcionariam ao público-alvo a construção dos conhecimentos, um planejamento do texto 

que permitiria aos alunos alcançarem os objetivos propostos. 

 Ainda assim, é possível considerar o uso dos andaimes de nível micro em interações 

que vão além daquelas entre professor/aluno, essa transposição, a depender de como é vista, 

pode atingir inclusive o caso dos textos didáticos escritos. Nos textos didáticos existirão 

momentos em que a pista não está ligada exatamente aos objetivos planejados para a lição, 

mas que está ali porque o autor percebeu um “teachable moment” nas palavras de Sharpe 

(2001:45), e não perdeu a oportunidade de aproveitar o momento para ensinar algo além do 

que está nos objetivos daquela lição. 
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3. Andaimes na fala e na escrita 

 

 No presente capítulo, serão analisados os andaimes no texto escrito. Como foi dito 

previamente, será utilizada a tipologia apresentada por Wood et al. (1976), com as seis 

funções do tutor consideradas durante a observação de suas interações analisadas pelos 

autores. Desse modo, farão parte da discussão os seguintes tipos de andaimes: recrutamento, 

redução em graus de liberdade, manutenção de direção, ênfase em características críticas, 

controle de frustração e demonstração. 

 A adoção das referidas categorias não significa que são consideradas isentas de 

críticas, buscou-se apenas trabalhar-se com os tipos mais consensualmente aceitos na 

literatura, já que um dos objetivos é verificar sua aplicação a textos escritos. 

 Para cada tipo de andaime há um esclarecimento inicial sobre o funcionamento, 

sempre com a ajuda de exemplos e situações apresentadas por Wood et al. (1976) naquele que 

é considerado o marco no estudo dessas pistas. Em seguida, são apresentados os principais 

casos encontrados nas amostras oral – para fins de comparação – e escrita coletadas para a 

pesquisa. Cabe ressaltar que, embora o foco maior deste trabalho seja a identificação de 

andaimes na modalidade escrita, optou-se por colocar sempre a modalidade oral precedendo a 

escrita ao longo da apresentação dos resultados. Dada a escassez de pesquisas do tema na 

modalidade escrita, tal procedimento se deu por uma necessidade de uma espécie de guia para 

conseguir dar os primeiros passos nas análises. 

  

3.1. Recrutamento (R) 

 

 Durante as atividades de aprendizagem, o tutor deve fazer com que o aprendiz 

envolva-se nas tarefas realizadas com vistas a atingir determinados objetivos. A função 

recrutamento é utilizada quando o professor tenta chamar a atenção dos alunos que estão 

dispersos para que se engajem nos objetivos da aula que irá começar ou de uma tarefa já em 

curso.  

 

3.1.1 Oral  
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 No caso das aulas observadas, se fôssemos seguir as orientações do trabalho de Wood 

e seus parceiros, poderíamos classificar a ação da professora (p), assim que assume a turma – 

chamar a atenção dos alunos para começar os trabalhos daquela aula –, como um andaime do 

tipo recrutamento já que a aula, como um todo, é uma “tarefa a ser solucionada”, a ser 

concluída com êxito (alcançando os objetivos para ela pensados). Sabendo que se trata de um 

caso comum de andaimes em interações de sala de aula, não será uma preocupação aqui entrar 

em maiores detalhes. 

 Pode-se, no caso da modalidade oral, colocar um foco maior no andaime recrutamento 

que visa uma ação direta nas micro-atividades que são desenvolvidas na atividade maior – a 

aula –, que as engloba. É o caso do exemplos seguintes: 

 

- Existem várias formas de a gente /a-/ 

- Tem o releituras, né? O site /-a/ 

-/-a/Qual é esse que vocês estão falando?/-a/ 

-xxxx, você trouxe alguma indicação?5 

Trecho1: aula 1 

No trecho 1, havia professora (p) e alunos discutiam sobre o material encontrado em suas 

pesquisas. P percebeu que o aluno xxxx ainda não estava participando da tarefa em curso, por 

isso chamou a atenção para que ele se envolvesse nas exigências daquela atividade. 

 

Situação semelhante aparece no trecho seguinte: 

 

- ah tá, o grupo vai decidir se é uma pessoa só que vai ler..se ele divide a leitura...em três./a-/ pode.. 
[Aluno questiona se é permitido que apenas um componente do grupo faça a leitura expressiva do 
conto]6 
- contanto que aquela pessoa que não leu vai contribuir na hora da análise crítica.não é isso? pra que 
todos participem 
(...) 
- concorda  X? 

Trecho2: aula 3 

 

 

                                                            
5 Os trechos com os andaimes na fala serão sublinhados. 
6 Explicações adicionais sobre as ações dos alunos ou da professora aparecerão entre colchetes. 
Quando há uma interposição do turno de um aluno durante os turnos da professora, utiliza-se “/-a/”. 
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Há uma discussão sobre as apresentações que irão acontecer nas aulas seguintes. p, 

percebendo que o aluno X não está participando dessa atividade, pergunta se ele concorda 

com o que estava sendo discutido, mas, pistas paralinguísticas, como o tom de voz e 

direcionamento do olhar indicam ao aluno que a professora não quer saber a opinião, mas que 

ele participe ativamente da discussão. O conhecimento do aluno acerca das interações de sala 

de aula fez com que ele percebesse que, por um momento (um turno de fala na verdade), o 

enquadre (Bateson, 2002) discussão foi suspenso, e passou a valer o enquadre 

repreensão/censura/ironia. De acordo com Tannen & Wallat (2002:188): 

 
A noção interativa de enquadre se refere à definição do que está acontecendo em 
uma interação, sem a qual nenhuma elocução (ou movimento ou gesto) poderia ser 
interpretado (...) Para compreender qualquer elocução, um ouvinte (e um falante) 
deve saber dentro de qual enquadre ela foi composta: por exemplo, será uma piada? 
será que é uma discussão?  

 

O aluno “questionado” não deu sua opinião, apenas demonstrou, após a repreensão, 

estar mais atento à discussão, isso ocorreu porque ele já tem uma certa competência 

comunicativa para entender o que estava acontecendo naquele momento da aula e o que a 

professora “queria dizer” com aquela repreensão em forma de pergunta. O fato é possível 

porque, segundo Tannen & Wallat (2002:192) “as pessoas (...) identificam os enquadres em 

interação pela associação de pistas linguísticas e paralinguísticas – a maneira como as 

palavras são ditas – e não apenas pelo que as palavras significam”.  

 O andaime do tipo recrutamento é também utilizado para chamar a atenção do aluno 

quando o tipo de atividade está mudando durante a aula: 

 

- vocês podem fazer topicalizado, como se fosse uma ficha técnica mesmo. tá? agora se 
quiserem fazem, é, uma produção, também, eu não vou, uma produção mais textual, menos 
técnica /a-/ 
(...) 
- vejam, eu vou fazendo a chamada, e a pessoa que fez a pesquisa sobre clarice lispector vem 
aqui pra eu dar o visto, e eu vou anotando /a-/ 
mas aí vem comigo, falar oralmente 

Trecho3: aula  2 

 

- No teatro a gente vê essa característica humana de tentar buscar explicação nas coisas 
- Quando ficamos adultos, muda, buscamos nos fatos 
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-Vejam só! Para não perder o foco, eu coloquei aqui passagens do texto “Felicidade 
Clandestina” para analisar [p está escrevendo as frases no quadro] 

Trecho 4: aula 7 

 

No trecho 3, p está dando explicações sobre a avaliação que está sendo aplicada. A 

porção marcada indica que ela está mudando de atividade, fará uma chamada para conferir o 

material solicitado na aula anterior e esta atividade também requer a participação do aluno. Já 

no trecho 4, ela termina a discussão sobre o trabalho apresentado e chama a atenção dos 

alunos para o início de uma atividade de análise linguística. Vale lembrar que ela já havia 

começado a escrever no quadro antes do turno marcado, mas, os alunos continuavam 

discutindo o assunto da porção anterior da aula.  

Para finalizar a discussão sobre o uso do recrutamento pela professora, é apresentada a 

tabela abaixo, que evidencia a ocorrência desse tipo de andaime nas aulas da amostra gravada: 

Aula Recrutamento 
 N°   % 

Aula 1 7 18,42% 
Aula 2 3 7,90% 
Aula 3 7 18,42% 
Aula 4 5 13,16% 
Aula 5 2 5,26% 
Aula 6 1 2,63% 
Aula 7 13 34,21% 

 38 100% 
Tabela 1: recrutamento na fala 

A partir da tabela verifica-se que, nas aulas cuja única atividade foi a de apresentação 

de seminários por parte dos alunos, houve uma baixa ocorrência de andaimes, visto que a 

professora pouco falou. Na aula 6, por exemplo, ela precisou fazer os alunos engajarem-se nas 

atividades apenas no começo da aula. Já na aula 5, houve um andaime a mais porque a 

professora usou as pistas para sinalizar aos alunos, que estavam muito empolgados com as 

apresentações, a necessidade de terminarem aquela atividade e passassem para a seguinte, 

uma correção dos exercícios do livro didático.  

 

3.1.2 Escrito 

 

 Nos textos didáticos escritos utilizados pelos alunos, duas situações diferentes 

chamam a atenção. A primeira a ser discutida é o caso dos textos confeccionados pela 



54 

 

professora. Alguns desses textos coletados traziam orientações para atividades de produção de 

texto propostas aos alunos. Nestes casos, não foram encontrados andaimes do tipo 

recrutamento. A justificativa poderia estar na formatação daquele gênero trabalhado, além da 

forma de interação dele com os leitores. A ideia é que o aluno, ao olhar o papel com as 

orientações, já mantém determinada postura – seguir as “instruções” ali escritas pelo 

professor –, sem que seja necessária uma estrutura linguística explícita que chame a atenção, 

algo mais direto, semelhante ao que é encontrado na modalidade oral. 

 A segunda situação do livro didático é um pouco mais complexa. Por ser “um suporte 

que contém muito gêneros” (cf. Marcuschi, 2008:179), provavelmente é necessária a 

utilização de determinadas estruturas verbais e não verbais (imagens) para que o aluno/leitor 

perceba, por exemplo, que tipo de atividade acontece ali, que o tipo de atividade está 

mudando, ou, ainda, algumas informações que motivam o leitor e o ajudam a chegar à tarefa 

já com certas expectativas. Em todos esses casos é a função recrutamento que está sendo 

empregada.  

 Em cada lição dos livros didáticos analisados, já na abertura dos textos principais, 

foram utilizados, textos, como o circulado na imagem abaixo. Esses têm uma função de 

recrutamento, pois, por meio de seu uso, os autores fazem o aluno envolver-se nas tarefas 

propostas. Eles servirão para motivar o leitor, ajudam-no a perceber um sentido daquela 

atividade. 
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Figura 2: Andaime recrutamento 17 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 9° ano, p.54 

 

Essas sequências prefaciadoras trazem introduções de ideias colocadas pelos autores 

dos textos de abertura de cada lição. O leitor pode ler determinado conto ou crônica sem que 

haja esse recrutamento, mas, no caso do livro didático, funciona como estratégia de 

contextualização, ou uma espécie de suporte para o estudante iniciar aquela tarefa com 

algumas ideias que o ajudarão no decorrer da leitura. Esses prefaciadores com função de 

recrutamento servem para ativar os diversos tipos de conhecimentos necessários para a 

compreensão do texto. De acordo com Lencastre (2003:17):  

 
No processo de compreensão, o leitor relaciona a informação apresentada pelo autor 
com a informação armazenada na sua memória. A compreensão é um processo de 

                                                            
7 Nas imagens  dos livros, quando o andaime estiver em um dos parágrafos do texto copiado, será utilizado o 

círculo para demarcar o trecho do andaime. Quando estiver em frases mais específicas, serão sublinhados. 



56 

 

construção de significado através da identificação das ideias relevantes do texto e do 
estabelecimento da sua relação com as ideias que já se possui. É um processo 
através do qual o leitor constrói significado, utilizando as pistas do texto e 
relacionando-as com esquemas existentes. 

 

 Dentre esses conhecimentos essenciais na compreensão, Kleiman (2009: 13) cita dois 

essenciais. O primeiro é o “conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe, o 

conhecimento adquirido ao longo de sua vida”. O segundo é o “conhecimento de mundo ou 

conhecimento enciclopédico”, que, segundo a autora, é o tipo de conhecimento adquirido nas 

relações durante a vida e pode ser adquirido em uma brincadeira com os amigos, com colegas 

de trabalho em determinada especialidade ou mesmo na escola. Todas essas relações vividas 

pelo sujeito construirão seu conhecimento enciclopédico.  

Com o uso de prefaciadores, os autores antecipam a exposição do tema tratado no 

texto principal: 

 

 
 

Figura 3: Andaime recrutamento 28 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.217 

 

Ou ainda, expõem o tema e levantam hipóteses acerca do assunto tratado no texto 

principal (caso da figura seguinte), provocando o leitor a realmente pensar sobre o tema do 

texto, refletir e, de certo modo, discutir com o autor, visto que, de acordo com Marcuschi 

(2008b:268), “compreender o texto não será mais uma atividade de garimpagem, mas uma 

atividade reflexiva”. O texto principal da lição não terá mais a função de testar se o aluno sabe 

localizar a resposta de uma pergunta que visa, não à reflexão, mas à “caça” de trechos exatos 

                                                            
8 Neste caso (e em outros mais adiante) o texto todo traz as pistas, por isso a opção de não demarcar um termo 

específico. 
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que se encaixam naquela pergunta, uma “extração de conteúdos”, segundo Marcuschi 

(2008b).  

 
 

  

Figura 4: Andaime recrutamento 3 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.217 

 

Com essa forma de recrutamento, o autor também levantou hipóteses, não sobre o tema 

central do texto, mas sobre o gênero a ser trabalhado: 

 

 
 

Figura 5: Andaime recrutamento 4 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 7° ano, p.107 
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Ao levantar hipóteses, quer sobre o tema do texto, quer sobre o gênero a ser 

trabalhado, o autor propõe ao leitor objetivos que poderão ser atingidos com aqueles textos de 

abertura da lição. Esses textos servirão para várias outras atividades e não apenas um 

“exercício de leitura”, porque, como diz Kleiman (2009:26,27) :  

 
O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois leitura implica uma atividade 
de procura por parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos, 
daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas e 
sugere caminhos, mas que certamente não explicita tudo o que seria possível 
explicitar.  
 

E quando o autor escolhe o texto, tem em vista objetivos que o leitor deverá alcançar 

ao realizar a atividade interativa com o texto proposto. Mas, nem sempre o aluno irá perceber 

os objetivos, até porque, ainda segundo Kleiman (2009), cada leitor poderá ver um objetivo 

diferente ao interagir com o texto. Mas, se o autor tem realmente uma meta em mente, pode, 

por meio de pistas – no caso dos livros analisados, por meio de prefaciadores –, sinalizar aos 

leitores essas metas. Nessas situações, o aluno poderia fazer só aquela leitura “por cima”, sem 

sentido e sem nada construir, por isso, o autor fornece o suporte. Segundo Kleiman (2009:35):  

 
o adulto pode, provisoriamente, superimpor objetivos artificialmente criados para 
realizar uma tarefa interessante e significativa para o desenvolvimento do aluno (...) 
Assim, indiretamente, através do modelo que o adulto lhe fornece, esse leitor 
estabelecerá eventualmente seus próprios objetivos, isto é, desenvolverá estratégias 
metacognitivas necessárias e adequadas a atividade de ler.  
 

Visão semelhante tem Lencastre (2003:17), quando argumenta que, no processo de 

leitura, “primeiro estabelece-se um objetivo de leitura, e depois ativa-se tudo que se sabe 

sobre o assunto, principalmente com base nos títulos e subtítulos”. Nas atividades escolares, o 

adulto, como diz Kleiman, dá uma ajuda, pois, mesmo estratégias pessoais de compreensão 

dos textos, como processos interativos, podem ser trabalhadas na escola. Com o passar dos 

anos, esse suporte é retirado e o sujeito irá, independentemente, criar seus objetivos de leitura 

quando entrar em contato com os diversos tipos de textos. 

 Vale lembrar que esse tipo de texto utilizado por Cereja & Magalhães nos livros da 

coleção (ou em outros textos presentes na escola), não está nas obras originais de onde foram 

tirados os contos, poesias e outros gêneros que aparecem nos livros didáticos. Os textos têm 

uma função didática, por isso, os autores fazem as adaptações necessárias para favorecer o 

efeito almejado. Apesar disso, estarão em contato com esses diferentes gêneros como eles são, 
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o conto ou a poesia em si não mudarão sua natureza porque o autor do livro didático utilizou 

pistas linguísticas didáticas para introduzi-los de modo mais “instrutivo” para o leitor menos 

maduro. De acordo com Marcuschi (2008b:179), “a incorporação dos gêneros pelo LD não 

muda esses gêneros em suas identidades, embora lhe dê outra funcionalidade”. O aluno terá, 

tanto quanto tem um leitor de um livro de contos, a oportunidade de interagir com o conto, 

mas com uma “ajuda” especial do autor do livro didático. 

O texto da figura anterior, por exemplo, foi utilizado para chamar a atenção do 

estudante com relação aos efeitos gerados pelos gêneros poéticos nos leitores. Outros 

prefaciadores encontrados na mesma unidade funcionam de modo semelhante. Em um deles, 

alerta-se sobre o efeito da palavra no leitor: 

 

 
 

Figura 6: Andaime recrutamento 5 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 7° ano, p. 76 

 

Sob o ponto de vista aqui colocado, pode-se dizer que há também uma função 

recrutadora no título – apresentado nos livro sob o formato apenas verbal, ou verbal associado 

à imagem – de cada uma das seções do livro didático (Estudo do Texto, Produção de Texto, 

por exemplo), ou de subtópicos das seções (Trocando ideias, Ler é diversão, por exemplo). 

Os títulos, na maioria das vezes, além de motivar o aprendiz a engajar-se nas atividades, 

carregam em suas imagens um significado acerca da caracterização do tipo de interação que 

será proposta. As imagens abaixo foram retiradas dos livros analisados: 
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Figura 7: Andaime recrutamento 6 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009) 

 

A partir desse recrutamento, o aluno/leitor já se prepararia para agir de uma forma e 

não de outra, selecionando estratégias de leitura/ações diferentes para realizar cada tipo de 

atividade proposta.  Cada autor tem uma maneira de categorizar as atividades, e convém 

reafirmar a posição da pesquisa acerca dos andaimes. As análises foram feitas com base nas 

funções apresentadas no trabalho de Wood et a. (1976), não faz parte neste momento criticar a 

classificação criada, ou se os exemplos apresentados estarão servindo de suporte para o leitor 

conseguir alcançar algo que não alcançaria sem o seu fornecimento. Pretende-se sim, mostrar 

situações análogas àquelas consideradas por Wood, Bortoni e outros autores com trabalhos 

consagrados sobre o tema, quando o tutor pretende chamar a atenção do aprendiz para a tarefa 

que deverá ser executada em seguida. 

 

3.2. Redução em Graus de Liberdade (RGL) 

 

 Ao fazer uso dessa função, o tutor simplifica ao máximo as tarefas para limitar as 

possibilidades de “jogadas” do aprendiz, na busca de solução para a tarefa proposta. Nesse 
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caso, de acordo com Bruner (2002:80), o mediador “mantém os segmentos da tarefa na qual a 

criança trabalha numa dimensão e complexidade apropriadas às capacidades da criança”. Ao 

fragmentar a atividade, obriga o aprendiz a realizá-la aos poucos, tornando a possibilidade de 

falha também menor, pois, para cada ponto a ser sanado pelo aluno, há opções restritas de 

ação, além da facilidade de o tutorado ter a capacidade de monitorar seu êxito ao menos até a 

altura da resolução em que se encontra, e não apenas em um ponto muito adiantado da 

atividade, quando só alguém mais capaz poderia perceber a etapa do caminho em que houve 

falha. Como diz McKenzie (2011), quando a parte que controla as ações do aprendiz – no 

caso do autor, são os programas (ou quem os produz), no caso do presente trabalho é o 

professor ou o autor – limita o que ele pode fazer, não está tolhendo seu desenvolvimento, 

mas conduzindo a atividade de modo que o aprendiz não extrapole tanto a ponto de fugir 

completamente aos objetivos da tarefa. Ainda segundo o autor, pode-se controlar o progresso 

do trabalho ainda em curso, diferentemente do ensino mais tradicional, em que o sujeito só 

sabia se falhou ao fim de tudo, quando recebia o resultado de seus trabalhos. 

 

3.2.1 Oral 

 A tabela abaixo traz a ocorrência dos andaimes do tipo Redução em graus de liberdade 

nas aulas da amostra. 

 

Aula 
 

Redução em graus de liberdade 
 N° % 
Aula 1 1 3,70% 
Aula 2 4 14,82 % 
Aula 3 9 33,33% 
Aula 4 5 18,52 % 
Aula 5 2 7,41% 
Aula 6 1 3,70% 
Aula 7 5 18,52 % 
 27 100% 

 

Tabela 2: Redução em Graus de Liberdade na fala 

Esses andaimes foram recorrentes nas atividades em que a professora estava tentando 

fazer os alunos trabalharem determinadas tarefas complexas, sem esquecer nada de 

importante.  Uma das oportunidades encontradas ocorreu nas instruções dadas por p antes de 

uma avaliação:  
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- como vocês já devem saber...é...a avaliação..ela pode ser feita ou individual, ou em duplas. 
agora, a dupla, tem que ser, claro logicamente, com uma pessoa que leu o mesmo livro para 
esta avaliação..tá? (...) 
- aí vejam só...eu vou entregar aqui a o papel da prova(...) 
- eu dou umas orientações a vocês(...) 
- primeiramente vocês marcam aí de qual o livro que está sendo o avaliado 'se eu fechar os 
olhos agora' 'o quinze' ou 'os espiões' (...) 

Trecho 5: aula 2 

 

No exemplo, p quebra a tarefa avaliação (ANEXO I) em partes, controlando 

determinadas ações exigidas do aluno ao resolvê-la. Se simplesmente entregasse a ficha da 

avaliação ao aluno, sem o suporte oral fornecido, alguns poderiam ter êxito sem problemas, 

muitos, porém, iriam apresentar ainda maior insegurança do que o nível habitual demonstrado 

em momentos de prova. Alguns, ainda, iriam escrever o perfil técnico do livro escolhido sem 

nem marcar de qual livro estavam tratando.  

 Já no trecho seguinte, p, por meio de perguntas encadeadas, lança um desafio aos 

alunos – a razão da opção de Clarice Lispector por aquele título dado ao conto: 

 

- a pergunta muito boa..qual é a relação..aproveita o embalo xxxx e responde..qual é a relação 
do título com o texto? 'felicidade clandestina'? (...) 
- o que é que quer dizer clandestino?(...) 
ilegal...escondido(...)o livro não, ela não concluiu o livro, né?(...) 

Trecho 6: aula 3 

 

No primeiro turno, a professora tenta ser direta, perguntando a relação do título com o 

texto; como não chega à solução desejada de imediato, fornece mais um andaime, neste caso, 

tentando fazer com que os alunos se ancorem – além da ancoragem no próprio texto, sugerida 

na primeira pergunta – no significado da palavra clandestina. P forneceu essa pista com o 

propósito de fazer com que os alunos se apoiassem em seu conhecimento linguístico, que, 

segundo Kleiman (2009:16), “é um componente do chamado conhecimento prévio”. Na 

quebra da tarefa, os alunos, embora não cheguem de imediato à solução da tarefa em curso, 

podem, ao menos, ir reconhecendo que estão no caminho certo. 

 O outro caso de RGL encontrado se deu em uma atividade de análise linguística – 

neste há uma prática semelhante à encontrada em todas as lições dos livros analisados no 

momento construindo o conceito da seção língua em foco. No trecho citado abaixo, p 



63 

 

examinava o uso de pronomes e procurou simplificar ao máximo o trabalho para que os 

alunos pudessem reconhecer na prática da língua o funcionamento desses elementos e 

soubessem manipulá-los para atingir determinadas intenções em suas produções textuais.  

 

-Vejam só!Para não perder o foco, eu coloquei aqui passagens do texto “felicidade 
clandestina” para analisar. [p escreve frases no quadro]  
-Alterei aqui as passagens selecionadas. Onde vocês acham que alterei?  
(...) 
-Tem alguma coisa que posso alterar aí para modificar ou melhorar?  
(...) 
[à medida que p vai construindo os conceitos, vai alterando a frase no quadro e explicando 
funções, classificação etc] 
[1 p troca a repetição por um pronome] RGL 
[2 p pergunta sobre a transitividade do verbo] RGL 
[3 p pergunta sobre a função] RGL 

Trecho 7: aula 7 

 

Ao fornecer os andaimes, p evitou uma rotina comum nas escolas, o trabalho “seco” 

dos conceitos gramaticais, prática necessária para determinados estudiosos da língua, mas não 

tão proveitosa para o usuário. Aos alunos, espera-se dar condições de alcançar com a língua 

todos os objetivos comunicativos pretendidos nas interações diárias. Saber “recitar” os 

pronomes oblíquos não trará essas qualificações, pois, os alunos do ensino básico precisam 

“saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em situações concretas de 

interação, entendendo e produzindo enunciados adequados aos diversos contextos, 

percebendo as dificuldades entre uma forma de expressão e outra” (GERALDI, 2006:89). 

Para os gramáticos fica a exigência de guardar conceitos e saber descrever a “configuração” 

da língua. Com o suporte dado por p – ao quebrar em partes perceptíveis aquilo que um 

usuário mais capaz faz automaticamente –, os alunos podem reconhecer se o que estão 

construindo aos poucos (e de maneira interativa) está se ajustando com o que p constrói (junto 

com a turma), por meio de uma produção verbal que envolveu a modalidade oral e a escrita. 

 

3.2.2 Escrito 

 

 Na coleção analisada, o modo de configuração do primeiro momento da seção 

relacionada ao estudo de gramática, fez-se basicamente por meio de andaimes do tipo redução 
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em graus de liberdade (RGL). Os autores iniciam a exposição sobre esse ou aquele tópico 

gramatical com tarefas práticas que ajudam a construir aos poucos o conceito: 

 
Figura 8: Andaime Redução em Graus de Liberdade 1 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 7° ano, p.63 

Na imagem, vê-se a seção chamada “língua em foco”. Esta é dividida em duas partes: 

na primeira, a explicação do que é e como funciona um advérbio não é apresentada de 

imediato. Há uma atividade iniciada por uma tira em que os personagens utilizam advérbios 

em seus discursos. Na sequência, há um encadeamento de perguntas a respeito da imagem 

com circunstancias apresentadas na tira (que palavras indicam tempo e em que lugares 



65 

 

Gaturro estava). Já na segunda parte – conceituando –, o autor organiza os conceitos de modo 

mais direto, sem lançar mão dos andaimes. A essa altura, reorganiza, junto com seu leitor, o 

que este, de modo controlado, construiu utilizando a tira e as perguntas.  

 Em alguns sistemas de ensino, o trabalho com a língua resume-se a conceituar 

determinado objeto (classificação) e mandar o estudante treinar com exercícios repetitivos, 

procedimentos comuns aos manuais gramaticais. Mas não se sabe se nesse caso o aluno 

internaliza o que aprende ou apenas decora tudo. Muitos, certamente, não conseguem utilizar 

os conceitos aprendidos em situações diversas daquelas em que lhes foram “empurradas” todo 

aquele conteúdo apresentado em seus manuais de gramática. Com os andaimes, há uma 

simplificação sistemática da tarefa, o aluno vai percebendo que até determinado momento 

logrou êxito – que onze horas indicava tempo, que o lápis, utilizado por Gaturro para escrever 

(praticar a ação) é um instrumento. Há possibilidade, inclusive, de auto-regular a aquisição, 

montando, aos poucos, um determinado conhecimento. As atividades gramaticais mais secas 

têm seu valor, mas, para alguém que já passou pela experiência com o tema trabalhado e 

precisa de um reforço, uma reestruturação dos conhecimentos adquiridos.  

 No manual do professor, presente nos livros didáticos da coleção analisada, consta 

que, a partir de uma proposta diferenciada de trabalho do ensino de língua, “... espera-se que o 

aluno deixe de aprender apenas a descrever a língua, particularmente as normas da variedade 

padrão, e passe efetivamente a operar a língua como um todo, isto é, apropriar-se de seus 

recursos de expressão, orais e escritos, e utilizá-los de forma consciente”. (CEREJA & 

MAGALHÃES, 2006:5) 

 De acordo com as obras analisadas, observa-se que a quantidade de andaimes 

utilizados em cada uma das situações de construção de conceito não depende da série 

observada, mas, da exigência de cada assunto trabalhado e do julgamento acerca das 

necessidades daquele tópico gramatical feito pelo sujeito especializado – o autor. Assim, no 

livro do 5° ano houve situações em que com apenas dois ou três andaimes de quebra de tarefa 

estruturou-se a parte construindo o conceito; do mesmo modo, no livro final da coleção – 9° 

ano – há casos de fornecimento superior a dez andaimes em uma mesma interação. Percebe-

se, a partir da observação da formatação dada pelos autores, que essa quebra de tarefas faz 

parte da aprendizagem sistemática. A intenção não é diminuir o número de andaimes dessa 

função conforme o progresso das séries, mas, que sejam retirados os andaimes à medida que o 

leitor vai alcançando maior experiência naquele tópico já trabalhado. 
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 Houve andaime RGL também nas instruções de algumas propostas de produção 

textual – momentos em que foram encontradas, prioritariamente, as estratégias de 

demonstração, tratadas mais adiante. A proposta de produção de texto dissertativo-

argumentativo abaixo serve de exemplo: 

 
 

Figura 9: Andaime Redução em Graus de Liberdade 2 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 9° ano, p.223 

 

No trecho, o autor, ao propor ao aluno que siga um projeto, estabelecendo cada passo, “reduz 

os movimentos alternativos”, nas palavras de Wood et al. (1976), que poderiam induzir o 

aprendiz ao erro, caso se encontrasse diante de uma tarefa que demandasse muito esforço, 

sem que lhe fossem dadas instruções que ao menos indicassem caminhos a seguir. Os 

andaimes trazem subatividades – que serão realizadas para atingir em completude a solução 

da atividade maior – produção de texto dissertativo-argumentativo – do tipo:  

 

1. pense no leitor;  

2. defina o ponto de vista que irá desenvolver; 

3. planeje o texto. 
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 Cabe salientar que algumas das instruções são, em parte, modelos de soluções e, em 

parte, RGL. No trecho “Planeje seu texto levando em conta a estrutura do texto dissertativo-

argumentativo”, a instrução “c”, do trecho citado na última figura, caracteriza uma das etapas 

a serem alcançadas para a produção. Já o trecho adjacente – Qual é a ideia principal que você 

irá defender? Que argumentos serão utilizados para fundamentar a ideia principal? Como 

eles serão distribuídos em parágrafos (...) – serve também de modelagem dos elementos 

previsíveis em um texto dissertativo-argumentativo. 

 Os andaimes de RGL foram bastante recorrentes nas obras analisadas no caso de 

instruções relacionadas, não a estruturas ou características linguísticas desejadas nas 

atividades, mas, para simplificar as etapas necessárias à preparação das produções. Foi assim 

quando solicitada a preparação de seminários: 
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Figura 10: Andaime Redução em Graus de Liberdade 3 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 8° ano, p.24 
 

Na preparação de um seminário, primeiro se faz a pesquisa, depois, faz-se um 

fichamento, e assim por diante. As instruções trazidas no livro explicitam uma metodologia 

que facilita o trabalho dos aprendizes.  

Foi assim, também, quando precisaram montar um livro de histórias: 

 

 

Figura 11: Andaime Redução em Graus de Liberdade 4 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 7° ano, p.70 

 

Em ambas as tarefas, não há idealização de como os alunos devem se portar ou 

argumentar no seminário, nem de como organizar as ideias de suas histórias – criar um herói, 

por exemplo –, oportunidades de andaimagem relacionadas com o tipo 

demonstração/modelagem. Os suportes fornecidos estão vinculados aos procedimentos 

práticos que envolvem, por exemplo, o planejamento de eventos – um seminário, uma 

exposição – ou a montagem de meios de divulgação para os gêneros produzidos – um livro, 

uma revista, um jornal –, proporcionando aos aprendizes a possibilidade de participar de 
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todos os momentos da elaboração e divulgação dos gêneros trabalhados. Eles têm a 

oportunidade de, através de uma aprendizagem sistemática, compreender não apenas o papel 

do produtor dos gêneros textuais e do que a escolha de um ou outro gênero pode fazê-lo 

realizar (Bakhtin, 2003), mas, de entender o funcionamento dos meios de divulgação, 

experiência indispensável na formação desses estudantes. O trabalho com todas as fases – da 

criação até a divulgação do gênero – torna a aprendizagem mais significativa para os alunos.  

 

3.3.Manutenção de Direção (DIR) 

 

 No desenrolar do trabalho, o tutor deve agir de modo a manter o interesse do aprendiz 

para a completa execução da atividade proposta. Este caso requer a atuação de algum 

mediador, fornecendo um direcionamento para que o aprendiz permaneça realizando a tarefa. 

O direcionamento pode vir por meio de perguntas que o levem a dar continuidade ao que está 

fazendo, com um preâmbulo ou retorno (junto com as perguntas) que acrescentem 

informações e assegurem a continuidade do engajamento no trabalho.  

 Esse direcionamento pode também vir sob a forma de um turno do mediador que 

apenas incentiva o aprendiz a avançar mais um passo.  Em sua pesquisa, Wood et al. (1976) 

perceberam várias ocorrências de crianças que ficavam repetindo a fase da tarefa na qual 

agiram de maneira satisfatória, como se tivessem medo de arriscar um novo passo. Embora 

estivesse claro que já sabiam formar pares, por exemplo, algumas crianças mantinham-se 

repetindo a mesma tarefa diversas vezes, como se “o sucesso passado servisse para distraí-las 

do objetivo final” (WOOD et al., 1976:98). Segundo Wood e seus parceiros, o mediador deve 

mostrar que o aprendiz agiu satisfatoriamente até aquele ponto, mas, continuar na tentativa de 

um novo nível com o foco no objetivo final é, nesse momento, mais válido, pois não se tem 

mais dúvida de que ele consegue lidar com aquela parte da tarefa já solucionada – saber 

montar pares, por exemplo.  

  

3.3.1 Oral 

Com o auxílio da tabela abaixo, pode-se perceber uma maior ocorrência desse tipo de 

andaimes em situações em que a professora está coordenando alguma atividade e precisa 

incentivar o aluno a dar continuidade a essa atividade. 
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Aula 
 

Manutenção de direção 
 N° % 
Aula 1 14 27,45 % 
Aula 2 1 1,96 % 
Aula 3 14 27,45 % 
Aula 4 0 0 
Aula 5 11 21,57% 
Aula 6 2 3,92% 
Aula 7 9 17,65% 
 51 100% 

Tabela 3: Manutenção de direção na fala 

 

 

De acordo com a tabela, na aula 4 não houve nenhum caso DIR, ausência que se deve 

ao fato de que, na atividade daquele dia, a professora apenas apresentou as coordenadas para 

as apresentações que os alunos fariam nas aulas seguintes. Naquele momento, não estavam no 

curso de uma atividade em que precisassem de um incentivo para continuar construindo algo 

e, sim, de modelos do que deveriam seguir adiante.  

 Já na aula 1, que apresenta grande ocorrência, por exemplo, p havia pedido aos alunos 

para fazerem pesquisa de material relativo a Clarice Lispector, dessa maneira poderiam se 

informar mais antes de escolherem os contos para as apresentações. Cada aluno era solicitado 

a falar sobre o material encontrado: 

 

- então, o que é que a gente tem? alguém trouxe livro?(...) 
- trouxe?qual foi?  (...) 
-'as 100 melhores crônicas brasileiras' 

Trecho 8: aula 1 

 

No primeiro turno do trecho anterior, já aparece um andaime do tipo manutenção de 

direção, porque, apesar de a atividade – comentar sobre o que conseguiram “garimpar” nas 

pesquisas – ter começado alguns turnos anteriores, a interação não estava avançando, e a 

professora chama a atenção dos alunos que, dispersos, insistiam em discutir outras demandas 

dos trabalhos já bem resolvidas.  

 Já no segundo turno do trecho citado, p aproveita uma oportunidade point-of-need de 

andaimagem. Do modo que se encontrava a interação, até aquela altura, p provavelmente não 

iria dar esse próximo passo – de discutir com os alunos os diferentes tipos de narrativas 
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produzidas por Clarice Lispector. E, observando a ficha com as diretrizes das produções 

escritas e orais naquela unidade (ANEXO II), fica claro: o trabalho era com contos. Seriam 

feitas leituras expressivas, discussões em sala e um comentário crítico de um dos contos da 

autora. Mas, p teve a capacidade de perceber um momento de construir junto com os alunos 

um conhecimento que não estava previsto no roteiro planejado para a aula, “teve a habilidade 

para identificar um 'teachable moment’ e maximizar o potencial de aprendizagem daquele 

momento” (SHARPE, 2001:45). Ao perguntar sobre o título da obra trazida por um dos 

alunos, p os motivou a “arriscar um próximo passo” (Wood et al., p.98, 1978). 

 P demonstra essa capacidade de enxergar oportunidades não programadas de 

andaimagem também em outra situação: 

 

- qual o título desse poema? onde foi que você pegou?(...) 
-pesquisem..vejam..nesse site o pensador, depois vocês podem ir procurar...são citações, 
né?nesses site 'o pensador'?vocês podem depois pegar um trecho desse poema e, visitar no 
Google pra ver se a gente encontra o título dele, e se ele realmente é  de Clarice Lispector  (...) 
- é desafio, tá gente?! (...) 
- procurar de quem é esse texto   

Trecho 9: aula 1 

 

Um dos alunos havia trazido uma suposta citação de Clarice Lispector, porém, no site 

onde essa fora encontrada, não havia o título da obra fonte. Mais uma vez, algo 

provavelmente não planejado por  p. Ela, então, traz uma informação a mais – não se pode 

confiar em toda informação disponibilizada na internet. Além disso, há uma nova discussão 

que, vista superficialmente, pode não fazer parte do objetivo final, mas que, de fato, é uma 

das demandas da atividade de produção textual – o produtor, para se mostrar confiável e 

apresentar ideias confiáveis, precisa comprovar estar “bebendo” de uma fonte segura.  

 Ainda na mesma interação dos trechos anteriores, p nota que os alunos podem até ter 

feito a pesquisa, mas, não estão se envolvendo completamente na tarefa, limitam-se a 

comunicar o que acharam, sem nada acrescentar. P procura incentivá-los a aprofundarem mais 

a exposição de suas descobertas: 

 

-ah..que lindo..comente o texto, xxxx, comente (...) 
-por que você gostou desse texto, por que você selecionou esse texto? 

Trecho 10: aula 1 
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Ao pedir a cada aluno que trouxe uma contribuição a explanação do motivo de sua 

escolha, p o incentiva dizer alguma coisa além de apenas informar o que trouxeram; ao fazê-

lo, p ajuda no desenvolvimento da capacidade de argumentação oral de seus tutorados. Nesses 

casos em que p, mesmo não tendo antecipado as possíveis oportunidades de andaime, usa-os 

em sua interação com os alunos, pode-se encaixar o rótulo de não-previsibilidade atribuído 

aos andaimes por Donato (apud Weissberg, 2006). Ainda seguindo o mesmo raciocínio, 

Wertsch argumenta que “os andaimes não são introduzidos no processo de negociação em 

nenhum ponto particular ou em nenhuma estruturação específica; em vez disso, eles surgem 

de modo dinâmico quando o especialista percebe a necessidade do aprendiz durante a 

execução da tarefa” (apud ARNETT, 2010:560). Na visão do presente trabalho, porém, a não-

previsibilidade aplica-se às oportunidades point-of-need – como no caso dos dois últimos 

trechos, em que a professora não havia programado fornecer as pistas –, mas, não serve para 

rotular os casos designed-in. 

Por meio da manutenção de direção, p também tenta manter o resto da turma 

comprometido em busca do objetivo final: 

 

- alguém, alguém assistiu essa entrevista, que xxxx mencionou? (...) 
- xxxx assistiu? pode falar um pouco sobre essa entrevista?  

Trecho 11: aula 1 

 

Em outra aula, p, ao fornecer o andaime DIR, além de tentar manter a turma 

envolvida, incentiva os alunos a aprofundarem um comentário feito por um dos grupos 

incumbidos das apresentações daquele dia: 

 

-vejam só, a gente poderia aprofundar um pouco mais a interpretação dessa conclusão? 
porque xxxx fez alguma observação a respeito de que a mãe não tomou isso como algo 
preocupante porque o filho a comparou com o macaco, alguma coisa desse gênero, não é? 
mas, o que é que está por trás disso?(...) 
- e o que foi que aconteceu com a macaca e o que vai acontecer com a mãe?/ 

Trecho 12: aula 5 

 

No trecho anterior, p pede que os alunos interpretem o que está além do que as 

palavras do texto significam; como são alunos de 9° ano, e não críticos literários, p oferece, 

ainda no turno da indagação, suportes por meio de comentários e perguntas que direcionam os 

aprendizes à interpretação considerada plausível para a conclusão do conto. Nessas ocasiões, 
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p procura explorar temas no conto pouco desenvolvidos nas apresentações – caso do trecho 

anterior – ou simplesmente analisar pontos não mencionados pelos alunos, mas que são 

relevantes, caso dos exemplos em seguida. 

 

- nesse texto, no final do quinto parágrafo, ela diz o seguinte: "nessa hora ela se conhece 
menos ainda do que conhece o mar, sua coragem é a de, não se conhecendo, no entanto 
prosseguir, é fatal não se conhecer, e não se conhecer exige coragem" 
- o que é que vocês interpretam dessa passagem? 

Trecho 13: aula 6 

  

Mesmo ao corrigir exercícios do livro didático, p utiliza andaimes para motivar os 

aprendizes. Primeiro, procura indicar que aquele tipo de atividade envolve algo além do 

processo de busca de informações no conto de abertura do capítulo: 

 

- nessa atividade, a intenção do autor é fazer com que a gente analise um conto, que foi o 
texto principal da unidade, que é 'tentação' de Clarice Lispector, que a gente faça uma análise 
tentando identificar as características do gênero, por que? posteriormente vocês são 
solicitados também a produzir um conto 

Trecho 14: aula 5 

 

Assim, já os faz encontrar ligações entre a atividade atual e o fio condutor daquela 

unidade, que culmina com a produção de um conto. E prossegue, inclusive acrescentando 

perguntas que não constam no exercício:  

 

- cada questão dessa é uma tentativa de levar vocês a perceberam como se organiza esse 
gênero de texto. Mas, antes, eu gostaria de lançar uma pergunta. por que as pessoas escrevem 
contos? por que as pessoas leem ou escutam contos? (...) 
- por que e pra que as pessoas leem um conto?(...) 
- só por causa disso? na sociedade, além da escola?(...)(DIR/ECC) 
- pra se divertir, pra se distrair, é uma forma de lazer? /-a/ pode ser, depende do interesse e da 
qualidade do leitor 

Trecho 15 : aula 5 

 

Em determinados momentos, os aprendizes insistem em se manter em uma discussão 

em torno de algo que já foi resolvido, p, então, intervém sinalizando aos alunos para dar 

continuidade à tarefa:  
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- Gente! e o clímax?  
Trecho 16: aula 5 

 

Aqui, vale salientar que p não reprimiu nenhuma nova ideia, deu oportunidade a todos, 

mas, chegou um momento em que os alunos não estavam avançando na análise sobre o 

desenvolvimento no enredo de narrativas. Se aquele ponto já estava resolvido, cabia-lhe, 

então, o papel de direcioná-los à nova fase do trabalho com a estrutura do enredo. Os 

aprendizes tentam se manter em uma zona de conforto, talvez por se encontrarem em uma 

discussão que já dominam, e, quando isso ocorre, geralmente, há uma certa empolgação. Em 

geral, as pessoas têm mais confiança e entusiasmo de lidar com aquilo que conhecem bem, o 

que está relacionado, entre outras coisas, ao cuidado com a própria imagem.  

 

3.3.2 Escrito 

  

Pensando no ambiente de sala de aulas (sejam presenciais ou virtuais), os andaimes de 

manutenção de direção são mais claros aos olhos/ouvidos do observador, tornando mais 

simples a sua descrição, como já foi demonstrado. Já no caso dos livros didáticos, a 

argumentação acerca da existência da função de manutenção de direção torna-se um tanto 

embaraçosa, por conta da não coincidência de tempo/espaço entre o par mais capaz – autor 

dos livros – e o aprendiz – leitor.  

No trabalho com o livro didático, podemos crer que, ainda no planejamento, o autor 

organiza a estrutura de seu discurso, não apenas no que tange a escolhas verbais, mas ao uso 

de imagens. O fato de que escolhe, por exemplo, quebrar a atividade de estudo da gramática 

de modo que parece estar ali, junto com o aprendiz, motivando a continuidade da construção 

daquele conhecimento, ou de, em meio a um grupo de perguntas que parece não ter fim, 

sugerir que o leitor faça a leitura de uma caixa de texto que foi estrategicamente colocada na 

página para ampliar um conhecimento ou trazer algo novo,  pode ser comparado às atitudes 

tomadas pela professora nas situações de andaimagem do tipo manutenção de direção.  

Diferentemente das aulas, por conta das características da modalidade escrita, no caso 

dos livros, esse andaimento é identificado ainda no planejamento das atividades, são as 

oportunidades de andaimagem denominados por Sharpe (2001) designed-in. Nelas, de modo 

diverso do que acontece nas oportunidades point-of-need, o professor, ainda no planejamento 

das unidades, vai pensar naquilo que os alunos sabem e em quais são os objetivos 
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pedagógicos previstos com aquelas atividades – os conhecimentos que deseja construir. É aí 

que o professor (ou o autor) pensa em algumas das estratégias na construção de seu discurso 

das quais poderão lançar mão durante as atividades. 

 

3.4. Ênfase em características críticas (ECC) 

 

  O mediador, no decorrer da atividade, procura destacar determinados traços da tarefa 

que considera importantes. A ênfase funciona como uma “dica” para que os alunos saibam se 

estão desenvolvendo corretamente a realização da tarefa proposta. As colocações do professor 

vão servir como suporte temporário para que o aluno possa relacionar as coincidências ou 

diferenças aos atos já realizados até aquele ponto. Ao mediador cabe, então, interpretar os 

atos e dar aos aprendizes um retorno para que estes possam saber se estão no caminho certo 

ou se precisam alterar os traços destoantes daquela interpretação. De acordo com Barnes: 

 
O diálogo entre o aprendiz e o professor pode revelar às crianças divergências entre 

as suas crenças implícitas e aquelas oferecidas pelo professor. Se bem motivadas, as 

crianças podem se concentrar em partes de suas visões de mundo as quais não 

consideravam problemáticas, e assim, recodificar suas experiências e reconstruir 

seus conhecimentos” (BARNES apud Edwards & Mercer 1987:29)  

 

No caso da função de andaime em que o especialista enfatiza traços críticos da tarefa, 

procura realizar ao menos duas funções importantes: a primeira, segundo Wood et al 

(1976:98), é tentar fazer o aprendiz concentrar-se “ em determinados pontos da tarefa que são 

relevantes” – sem as pistas, o aprendiz poderia não prestar atenção por não ver importância 

naqueles traços acentuados, ele não tem a experiência do mediador para saber o que é 

realmente relevante em cada situação de aprendizagem. Uma segunda característica desse 

andaime é que o professor pode ir deixando pistas para o aluno de divergências entre o que 

ele está fazendo e o que era previsto para aquela tarefa, a ênfase do tutor, de acordo com 

Wood et al (1976:98), “fornece informações acerca de uma possível discrepância entre o que 

a criança produziu e aquilo que seria reconhecido como uma produção correta”. 

 

3.4.1Oral 
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De acordo com os dados da tabela abaixo, no discurso da professora, o andaime do 

tipo enfatizando características críticas apareceu em quase todas as aulas observadas. 

 

Aula 
 

Ênfase em Características Críticas 
 N° % 
Aula 1 13 22,81% 
Aula 2 0 0 
Aula 3 9 15,79% 
Aula 4 3 5,26% 
Aula 5 14 24,56% 
Aula 6 7 12,28% 
Aula 7 11 19,3% 
 57 100% 

Tabela 4: Ênfase em Características Críticas na fala 

 

Um exceção se deu no dia da aula 2, quando foi feita uma avaliação escrita. O motivo 

não é difícil de imaginar, os alunos estavam sendo avaliados com relação a um conjunto de 

conhecimentos exaustivamente trabalhados em aulas prévias – teoricamente já internalizados. 

Não teria lógica a professora ficar dando o feedback das discrepâncias nas produções durante 

uma avaliação daquele tipo. Depois, já com as provas corrigidas, ela provavelmente o faria. 

De modo semelhante, o momento no evento comunicativo seminário, disponibilizado para a 

apresentação dos trabalhos, é apenas dos alunos regentes (ativamente, no sentido de ter a 

palavra), assim, p espera para interpretar colocações quando o direito de se colocar é passado 

ao público – ou, mais especificamente, no momento reservado à avaliação. 

 Os andaimes foram fornecidos por p em momentos em que havia discrepância daquilo 

que “reconhecia como uma produção correta” (cf. Wood et al., 1976:98): 

 

- é lindo né?, tão fofo, eu também amo, do cachorrinho... 
- só que tem uma simbologia por trás desse cachorrinho também, viu?  
- sempre quando leiam Clarice, leiam as entrelinhas..tá?   

Trecho 17: aula 1 

 

Neste primeiro exemplo, p, corrigindo interpretação feita sobre a representação de um 

dos elementos apresentados no conto trabalhado – o cachorro (personagem) –, tenta deixar 

claro que não se pode analisar um texto olhando só o que as palavras denotam. Mas, em outro 

momento, p enfatiza que a interpretação do que “não está escrito” tem limites: 
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- Existem várias interpretações, mas existe um limite. Eu diria que era uma mulher me 
ancorando nas mil e uma noites.                         

Trecho 18: aula 7 

 

No trecho acima, p expõe sua interpretação de determinado elemento dizendo em 

quais elementos da narrativa baseia-se para fazer tal afirmação. A partir desse discurso, os 

aprendizes podem analisar se estão no caminho certo ou não. E são as questões de 

interpretação que geram mais casos de necessidade do uso da andaimagem com a função de 

enfatizar as características críticas:  

 

-Não, gente, o personagem era uma galinha mesmo, é uma criança e uma galinha. é porque 
vocês, talvez, que são da zona urbana não tenham uma relação tão afetuosa com as galinhas, 
mais com os cachorros, gatos. Mas era muito comum as pessoas comprarem na feira um 
pintinho levar para casa e criar aquele pinto, ou criar a galinha no quintal, hoje não existe 
mais tanto essa prática, até porque nem feira popular mais tem como antes, não é. algumas 
crianças no interior têm essa relação  
- De fato, o personagem é a menina, depois eu tenho um outro que é a galinha, a mãe. pra a 
menina, a galinha é personificada, tem a figura de linguagem,como se fosse um ente mais 
humano, mas já para os adultos não, então há uma dualidade aí  

Trecho 19: aula 5 

 

Na transcrição acima, p, para dar um retorno acerca da incorreta interpretação sobre 

uma possível representação adicional de um dos personagens, lista quais são os personagens 

existentes no conto, dando pistas de que aqueles eram personagens de verdade do conto, não 

eram apenas uma representação de uma imagem que Clarice quisesse passar – não estavam ali 

por mera simbologia, apesar de carregarem simbolismos. Convém informar que, em alguns 

casos, as pistas podem ser classificadas em mais de um tipo de andaime, como aconteceu no 

caso do trecho 19, em que o autor, ao mesmo tempo em enfatiza determinado aspecto, 

também pode demonstrar algum solução. 

 É ainda, por meio de ECC que p dá um feedback sobre as apresentações dos 

seminários:  

 

a questão da leitura, ela foi muito rápida, então, não ficou tão claro pra gente. A interpretação, 
de certo modo, desconcentrou o público, porque o público ficou achando graça numa história 
que era dramática, e isso, de um certo modo desvirtuou a linha de pensamento desse texto  
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a análise textual foi muito rápida, vocês ficaram só no conteúdo, concordo com o que o grupo 
observou, de 20 minutos, vocês utilizaram 13, então isso já é um indicativo de que poderiam 
ter explorado um pouco mais essa análise (...) 
quando vocês forem falar com o público, tentar falar olhando para o público, e não ficar 
olhando um para o outro, mesmo que você fixe o olhar em uma pessoa, tem que ter essa 
preocupação. pra todos! (...) 
e outra preocupação é com a linguagem, vocês aqui estão em um momento de formalidade, 
então tentar não usar gírias, não usar palavras muito coloquiais, que estejam 
descontextualizada dessa formalidade  
(...) 
na apresentação, xxxx retextualizou' o conto, ele foi pinçando elementos interessantes, mas 
deu uma visão geral do texto, o único aspecto da avaliação que eu achei que ficou a desejar 
foi a participação dos três integrantes, na minha percepção, xxxx participou mais e os outros 
dois ficaram mais calados, mais passivos, então precisava ter mais participação do grupo 
como um todo  

Trecho 20: aula 5 

  

Uma outra ocasião relevante do uso do ECC foi quando surgiu a questão de para quem 

o autor escreve um texto. Por meio de algumas perguntas encadeadas, p vai “deixando no ar” 

suas impressões sobre o assunto, ao mesmo tempo em que utiliza a manutenção de direção 

para motivar os aprendizes a ir além naquela análise: 

 

-quando o autor escreve, vocês acham que ele pensa assim..o que é que eu quero que o meu 
leitor sinta na hora que leia esse texto?vocês acham que ele pensa isso?  
não?(...) 
-Ele escreve pra si mesmo ou para o outro? 
(...) 
-depende? 
(...) 
-mesmo quando ele escreve pra si mesmo, ele na hora assim, que está lendo, ele está se 
colocando no lugar de uma outra pessoa?  
(...) 
 
a pessoa claro, logicamente, vai escrever pra si mesma, o primeiro leitor do texto é você 
mesmo, não é? naturalmente.../a-/sim, não, mas o primeiro leitor é você, porque você está 
escrevendo, está relendo, lendo e relendo..agora, eu acho que, não só você, na minha 
concepção, se você dá a público seu texto, vai, na perspectiva de xxxx, é, você espera que os 
outros também compartilhem daquilo, mesmo que seja um fluxo de inspiração momentânea, 
que você começou a escrever sem pensar especificamente num leitor, mas depois tem que 
chegar a público, então você quer que aquele texto cause um impacto em alguém.Agora, uma 
hipótese que a gente está aqui levantando..Clarice Lispector.. (...) 
existem hipóteses, né? a principal, na minha perspectiva é, como nós somos seres sociáveis, 
né, interagimos, nos comunicamos, nós, produzimos as coisas para os outros também 
entrarem em contato com o nosso pensamento, nossas idéias, etc.tá? (...) 
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pra ela, ou porque ela necessita escrever? 
não necessariamente pra ela...  
 
 

Trecho 21: aula 3 

 

A discussão é sobre o “para quem” o escritor escreve. Aqui, p tenta fazê-los concluir 

que há sempre um alguém para quem se direciona o discurso. Tenta, de maneira acessível a 

pessoas com aquele nível de desenvolvimento, passar a visão sobre discurso na qual 

provavelmente se baseia:  

 
Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a alguém...o 
enunciado tem autor e destinatário. Esse destinatário pode ser um participante-
interlocutor direto do diálogo cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de 
especialistas de algum campo especial da comunicação cultural... ele também pode 
ser um outro totalmente indefinido, não concretizado (em toda sorte de enunciados 
monológicos de tipo emocional) (BAKHTIN, 2003:301) 
 

P tenta fazê-los ver que Clarice Lispector talvez tenha se colocado no caso desse 

“outro totalmente indefinido” do enunciado do tipo emocional, citado por Bakhtin. Ela tentou 

demonstrar, de modo mais inteligível, que existe um destinatário – além da própria criadora 

do texto – para quem estrutura seu discurso daquele modo, um ser indefinido, talvez, mas com 

quem mantém um diálogo ao criar o conto.  

 Não são alvo da professora apenas as questões estritamente ligadas ao ensino de língua 

e literatura. Em determinada aula, houve uma contribuição de um poema atribuído a Clarice 

Lispector. P abre espaço para alertá-los quanto à prática do aluno – pegar na internet qualquer 

informação e julgá-la como certa: 

 

qual o título desse poema? onde foi que você pegou?  
pesquisem..vejam..nesse site o pensador, depois vocês podem ir procurar...são citações, 
né?nesses site 'O Pensador'?vocês podem depois pegar um trecho desse poema e, visitar no 
Google pra ver se a gente encontra o título dele, e se ele realmente é  de Clarice Lispector  
mas pra gente ver se encontra em outras referências, porque não tem o título.  

Trecho 22: aula 1 

 

  P tenta “corrigir” uma provável crença excessiva de quem trouxe a contribuição, 

deixando no ar que nem tudo o que se encontra na internet é verdadeiro, por isso, na pesquisa 
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virtual, dependendo da fonte, não se deve confiar na primeira informação, o melhor é 

pesquisar em mais sites para corroborar as informações encontradas.  

 

3.4.2 Escrito 

 

 O tipo enfatizando características críticas está entre aqueles em que há uma facilidade 

maior de analisar a ocorrência na modalidade oral; um dos empecilhos, talvez, esteja no fato 

de que os pesquisadores do artigo considerado precursor nos estudos do assunto andaimagem 

– The Role of Tutoring in Problem Solving – caracterizaram o tutor (de corpo presente), nessa 

situação, como responsável pela “interpretação das discrepâncias”. (cf. Wood et al., 1976:98). 

Ainda assim, mesmo nos textos didáticos, pode-se dizer que há o autor-especialista, que, por 

sua experiência, consegue antecipar erros recorrentes dos aprendizes na resolução dos 

problemas propostos, como teria acontecido na atividade abaixo: 

 

 

Figura 12: Andaime Enfatizando Características Críticas 1 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.86 

 

O autor diz para o aluno/leitor não se esquecer de usar o travessão, além disso, pede 

que fique atento para o fato de que Chico Bento fala uma variedade diferente da considerada 

padrão. Para ser coerente com a proposta do exercício, o aluno deve lembrar-se desses 

detalhes que, por mais que o autor tivesse tratado em explicações e exercícios anteriores, 

poderia ter sido uma causa comum de erro do aluno na hora de fazer a produção proposta, 

visto que, sua variedade provavelmente não é a mesma de Chico Bento, e nem sempre veem-
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se em situações em que há produção de gêneros com o discurso direto dos personagens 

demarcado por travessões.  

 No livro didático, o autor não vai fornecer andaimes desse tipo em qualquer tema a ser 

trabalhado, mas naqueles casos em que o assunto já havia sido tratado em determinado ponto 

das atividades (e não algo que seja um novo tópico do planejamento), como foi o caso do 

travessão. No exemplo do exercício de Chico Bento, quando pensou na proposta de um 

exercício para criar um diálogo, o autor procurou enfatizar o uso de travessão e de 

determinada variedade linguística porque tinha experiência de que esses seriam realmente 

pontos críticos de erro ou esquecimento. 

 A questão da adequação da linguagem ao gênero foi enfatizada em algumas produções 

escritas dos quatro volumes da coleção.  Deve haver algo de relevante nessa unidade de 

ensino (produção) para que, mesmo quando um tema tenha sido trabalhado anteriormente, 

seja salientado em outras tarefas. O livro está sempre ali para consulta, não é como na fala, 

logo, o mediador não fica repetindo tudo, mas, ainda assim, o autor, sujeito experimentado, 

em vistas ao público-alvo, percebe ali, mais do que uma oportunidade, uma necessidade de 

andaimagem. Esse caráter da construção discursiva do texto escrito – armazenagem, estar 

sempre ali para uma possível consulta – é um dos motivos, talvez, para que esse tipo de 

andaime não tenha sido tão frequente quanto, por exemplo, o do tipo modelagem, comum na 

instrução sistemática. 

Nos momentos em que o autor pede ao leitor para prestar atenção quando for fazer uso 

de determinado objeto já ensinado anteriormente, acreditamos que está trabalhando de modo 

semelhante ao professor que percebe os erros dos alunos no decorrer da realização da tarefa, e 

dá um retorno, enfatizando determinados pontos. A partir da marcação, os alunos podem 

perceber se há discrepância entre suas produções e aquilo que, na opinião do professor, se 

configura como o certo na tarefa. A diferença, no livro, é que o autor não está ali para dar o 

feedback ao aluno, mas, seu conhecimento do assunto e do público o leva a verificar que 

aquilo que ele enfatizou na instrução da tarefa é um ponto de erro comum por parte daquele 

público. 

 A função de andaimagem ECC foi quase sempre utilizada nas tarefas de leitura 

expressiva, quando o autor procurou enfatizar que o aluno deveria ter atenção a determinados 

traços na realização desse tipo de leitura – pausa e entonação, por exemplo: 
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Figura 13: Andaime Enfatizando Características Críticas 2 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.59 
 

 
Figura 14: Andaime Enfatizando Características Críticas 3 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.82 

 

Visto que, geralmente há uma despreocupação dos estudantes com entonação ao 

realizarem leituras expressivas, o autor lançou mão dessas pistas, de um modo que poderia até 

parecer repetitivo, em gêneros muito semelhantes, e até em caso de duas tarefas diferentes 

com o mesmo gênero. O autor dos livros didáticos analisados não consegue realizar 

exatamente a tarefa de “(...) interpretar as discrepâncias (...) entre o que a criança produziu e o 

que ele poderia reconhecer como uma produção correta” (WOOD et al., 1976:98), mas 

consegue agir de maneira tão contingente quanto o professor, antecipando essas 

características das tarefas que são críticas (aspectos comuns de erro por parte do aprendiz).  

 

3.5.Controle de frustração(CF) 

 

 A mediação facilita a ação do aprendiz em qualquer tipo de tarefa. Embora possa se 

dar, não só por meio de tutores, mas até por um texto ou qualquer outro objeto, a mediação 

humana, na figura de alguém mais capaz, é ainda mais facilitadora, pois, principalmente em 

casos de aprendizes menos experientes, visa a diminuir a possibilidade de frustração por parte 

de quem tenta resolver um problema. A frustração pode existir no caso de tarefas que estão 

muito abaixo do que o aprendiz sabe, mas, será ainda mais comum nas situações nas quais os 
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objetivos da tarefa estão além de seu nível de desenvolvimento. Cabe ao professor agir nos 

momentos certos para diminuir ao máximo o estresse e o desconforto na resolução de algum 

problema, e assim, manter o aluno trabalhando nos objetivos da atividade em curso.  

Quando se materializa por meio de discursos do tipo “vamos, você consegue”, “calma, 

você está no caminho certo” , fica mais simples para o observador classificá-lo, mas, o 

andaime do tipo controle de frustração, muitas vezes, se dá por um conjunto inteiro de atos 

comunicativos que o professor optou por utilizar já no planejamento deste ou daquele 

momento da interação/aula. Se, ao preparar uma avaliação escrita, o professor decide que vai 

ler a prova para a sala antes de os alunos começarem a respondê-la, estaria aí, dentre outras 

coisas, diminuindo o estresse ocasionado pela prova, pois, algumas vezes, o aluno, ao olhar 

para o papel com as instruções, já poderia se desesperar.  

 

 

3.5.1 Oral 

 

 O professor em sala de aula tem uma possibilidade maior de monitoração através da 

função controle de frustração. Primeiro, já no planejamento das aulas – de modo semelhante 

ao que será descrito no caso da modalidade escrita –, ao preparar as diversas atividades em 

que os alunos terão um esforço maior – produção de um novo gênero e apresentação para a 

turma, por exemplo –, o professor que sabe trabalhar de modo contingente, sistematiza as 

instruções sobre ações possíveis ao longo de cada tarefa. Nesses casos, trabalha com as 

oportunidades de andaimagem designed-in, que irão tornar o trabalho de ensino/aprendizagem 

dos alunos não menos educativo, mas, certamente, menos estressante. 

 Na aula reservada para as explicações sobre os trabalhos de produção oral e escrita, p, 

além de entregar a ficha impressa (ANEXO III.) com as instruções sobre o que deveriam fazer 

e como seriam avaliados, procurou acrescentar oralmente uma exposição ainda mais completa 

em relação aos trabalhos. São alguns turnos em que simplifica ao máximo as ações 

necessárias para alcançarem os objetivos da atividade – por meio de andaimes redução em 

graus de liberdade – e outros em que  “idealiza atos a serem desempenhados”  (cf. Wood et 

al., 1976) e modela determinados comportamentos – através de andaimes demonstração. 

 Situação semelhante ocorreu no dia de uma avaliação escrita. Já haviam sido feitas 

diversas atividades em aulas anteriores relacionadas ao estudo de narrativas, desde leituras até 
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análise da estrutura básica desse tipo de texto. Quando chegou o momento em que, a partir de 

uma breve explicação sobre os elementos da narrativa (ANEXO.I.), foi pedida a análise de 

um dos romances indicados para a leitura, p fez questão de dar instruções orais – por meio de 

regulagem de graus de liberdade e modelagem –, além das escritas que já constavam na 

prova: 

 

eu dou umas orientações a vocês(...) 
primeiramente vocês marcam aí de qual o livro que está sendo o avaliado 'se eu fechar os 
olhos agora' 'o quinze' ou 'os espiões' e, na sequência, vocês têm aí assim oh 'leia o texto de 
Marina Cabral, especialista em língua portuguesa e literatura, e depois trace um breve, breve, 
eu devia ter colocado em letras garrafais. né? breve perfil técnico do romance lido, 
considerando os elementos da narrativa destacados 
por isso que eu coloquei aqui breve, uma pequena ficha técnica, um perfil técnico do livro. 
isso de acordo com os elementos da narrativa. 
aí vocês têm esses elementos aí, o narrador, os personagens, o ambiente, e o tempo. E nesse 
texto que vocês receberam, a gente tem uma exposição, teórica sobre o assunto, o que é o 
narrador, como se caracteriza o narrador..quais são os personagens, como é que eles se 
caracterizam. tá certo? 
em relação aos personagens, vocês priorizem os personagens principais. tá?Se não for assim, 
vocês não vão mais parar de escrever. 
tá certo? 
e, o ambiente e o tempo vocês têm aí as explicações sobre os assuntos. tá certo? 
eu vou entregar o papel pautado 
(...) 
vocês podem fazer topicalizado, como se fosse uma ficha técnica mesmo. tá? agora se 
quiserem fazem, é, uma produção, também, uma produção mais textual, menos técnica   
 

Trecho 23: aula 2 

 

Na transcrição acima, mesmo sendo dia de avaliação, p achou necessário esse 

acompanhamento inicial da atividade para que os aprendizes pudessem executá-la com o 

menor nível de ansiedade possível para a situação.  

 Há ainda, no caso da modalidade oral, “oportunidades de andaimagem que surgem no 

contexto imediato” (SHARPE, 2001:45), quando, no decorrer da atividade, o professor 

percebe o desconforto de um ou mais alunos e tenta reduzir neles a sensação de incapacidade 

de atingir os objetivos propostos: 

 

vejam...primeiramente, logicamente que esse vídeo é profissional, não é isso? foi feito com 
uma direção, com uma atriz, né? o que é que a gente tem por trás?, tem um som, não é? claro 
que o efeito maior se dá pela palavra, pela expressão, né? mas tem também uma sonoplastia 
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por trás, iluminação, o jogo das câmaras, ora no rosto, ora no corpo. não é isso? não é esse 
tipo de trabalho que, vocês vão fazer, claro, mas tem uma inter-relação com esse tipo de 
trabalho..uma leitura (...)  

Trecho 24: aula 3 

 

Nos turnos anteriores à fala do trecho acima, havia uma grande preocupação de que 

seria necessário fazer um trabalho tão profissional quanto o de um vídeo exibido na aula, em 

que uma atriz fez a leitura expressiva de um dos contos de Clarice Lispector. No turno 

transcrito, embora não limite as possibilidades de desenvolvimento dos objetivos da tarefa – 

tanto é que no turno seguinte avisa que podem ousar nas apresentações –, p procura fornecer 

um suporte verbal, deixando claro que iriam trabalhar em um limite possível para o contexto 

de sala de aula, e, desse modo, alivia o estresse gerado após a exibição da leitura feita pela 

atriz profissional. 

 Nas aulas analisadas, poucas vezes, p precisou fazer uso desse caso de andaime 

controle de frustração que surge do contexto imediato – chegando a uma ocorrência zero na 

maioria das aulas. Há algumas razões para o fato: a primeira delas é o bom conhecimento do 

grupo por parte de p – ela sabe de suas dificuldades, seus níveis de conhecimento etc. A 

segunda razão tem dois pontos básicos: o bom planejamento das aulas e domínio da matéria a 

ser trabalhada. Por ocasião do planejamento, a partir de sua experiência com o tema, p pode 

estruturar seu discurso e organizá-lo do modo mais didático possível, quebrando as tarefas em 

partes, sendo mais direta em determinados pontos ou mais implícita em outros. Os andaimes 

são, então, do tipo designed-in, pois, ao fazer seu plano de aulas, “o professor (...) propõe uma 

sequência de experiências de aprendizado” (SHARPE, 2011:45), evitando (antecipando) 

quase sempre uma possível frustração. Mesmo com todo esse cuidado, podem surgir situações 

inesperadas como a do trecho transcrito anteriormente, em que p, ao perceber, após a exibição 

do vídeo, um certo desânimo dos aprendizes, procurou confortá-los. 

 Há, por parte dos autores, uma preocupação de que esse tipo de assistência possa 

terminar se tornando indispensável quando o aprendiz estiver realizando as atividades. 

Segundo Wood et al. (1976:98), o risco principal está em se criar muita dependência do tutor. 

Cabe ao tutor reavaliar em que interações deve ser mais presente e em quais basta apenas 

observar a certa distância, pois, o constante acompanhamento direto de todas as tarefas nem 

sempre é necessário. Essa atuação do tutor reflete a dinamicidade atribuída por Vygotsky 

(2003) ao trabalho baseado na(s) ZDP(s). Em determinada atividade pedagógica, se já houve 
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esclarecimento inicial que deixou o aprendiz mais seguro, talvez fosse importante, para o 

avanço no desenvolvimento do aprendiz, a suspensão da assistência para que possa tentar um 

trabalho de maneira independente (o objetivo da assistência por andaimes também é que o 

aprendiz alcance essa independência). Se, mesmo com todas as pistas já deixadas, o aprendiz 

ainda apresentar um grande estresse frente às dificuldades geradas pela interação, o jeito será 

retomar a assistência. Discutir até onde essa dependência é necessária e até onde está 

atrapalhando no desenvolvimento do aprendiz não faz parte dos objetivos do presente 

trabalho. 

 

3.5.2 Escrita 

 

 A ocorrência ou não de andaimes do tipo controle de frustração na amostra escrita 

construída para este trabalho pode ser analisada de dois modos. No primeiro, seguindo-se “ao 

pé da letra” a breve explicação trazida por Wood et al (1976) sobre esse tipo de função de 

andaimagem, chega-se à conclusão de haver a necessidade de um tutor presente em tempo 

real na resolução da tarefa. Esse tutor estaria motivando o aprendiz e ajudando-o a “ver que é 

capaz” de resolver a tarefa em curso. Pensando-se desse modo, o autor do livro didático não 

seria capaz de realizar a função. Um indício que fortaleceria essa afirmação estaria no livro do 

professor da coleção quando, em algumas das tarefas de produção textual (oral e escrita), o 

autor sugere ao professor que motive o aluno – estimulando-o com perguntas, demonstrando 

como podem agir para que os alunos consigam ter uma ideia sobre os procedimentos para 

realizar as atividades. Na maioria dos casos, propõe-se ao professor o uso de funções de 

andaimes diversas, mas, com a finalidade de torná-lo um facilitador, alguém que torna a tarefa 

de produção, geralmente ameaçadora para os alunos, “menos perigosa ou estressante” (cf. 

Wood et al., 1976:98). Neste caso, o autor estaria “passando a bola” da andaimagem para o 

professor. 

 Vendo-se de outro modo, o modelo de aprendizagem sistemática encontrado nos livros 

didáticos – em que as unidades são organizadas sob um fio condutor, possibilitando uma 

interação tranquila com os alunos/leitores – já proporcionaria ao aprendiz o auxílio que o 

ajudaria a superar o estresse gerado pelo medo de errar ao realizar uma tarefa com um 

determinado nível de dificuldade. Ponto alto nessa sistematização é a seção de abertura de 

cada unidade do livro. Ela antecipa os trabalhos de produção realizados ao longo dos três 
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capítulos da unidade. Os alunos, antes mesmo de iniciarem as lições, têm uma noção do que 

irão encontrar, diminuindo a ansiedade de começar um trabalho sem saber do que se trata e 

aonde se quer chegar com tudo o que está por vir. O autor, ao sistematizar dessa forma as 

atividades apresentadas no livro didático, “reduz a incerteza, a surpresa e o desapontamento” 

(MCKENZIE, 2011) por parte dos aprendizes. E aqui fica complicado dizer que “este ou 

aquele turno” tem a função controle de frustração de andaimagem, pois, como já afirmado 

mais acima, é toda uma estrutura de “turnos” do autor que estaria montada para dar esse 

suporte – muitas vezes concretizado por meio de andaimes de outras funções, a exemplo do 

demonstração e do redução em graus de liberdade. 

 

3.6. Demonstração ou Modelagem (MD) 

  

 Quando utiliza o andaime do tipo demonstração, o lado mais capaz da interação faz 

uma modelagem daquilo que seria o comportamento ideal na realização da tarefa em curso. O 

professor não vai apenas realizar a tarefa para que o aprendiz perceba exatamente todos os 

passos e a ordem de realização de cada ação até chegar ao objetivo, visto que, não se trata 

apenas de uma repetição mecânica e sem significado por parte do aluno. Não nos 

posicionamos contra a imitação, pois, de acordo com Vygotsky (2003:114) , “uma pessoa só 

consegue imitar aquilo que está no seu nível de desenvolvimento”.  Ainda de acordo com 

Vygotsky (2008:129), ao contrário do que alguns psicólogos de sua época argumentavam, “a 

imitação (não) é uma atividade mecânica (...) Para imitar, é necessário possuir os meios para 

se passar de algo que já se conhece para algo novo”.  Na mesma linha de pensamento, o 

Wood et al (1976:99), chegou à conclusão de que as crianças observadas só eram capazes de 

imitar aqueles “atos que, embora não soubessem fazer com perfeição, conseguiam fazer de 

maneira, ao menos, satisfatória”.  

A professora do 9°ano não poderia pedir para os alunos resolverem uma questão de 

química no nível de 3°grau, ainda que ela fizesse uma demonstração com um caso exatamente 

igual, porque aquele conhecimento não está no nível dos alunos de um 9° ano. Então, quando 

o aprendiz, seguindo andaimes do tipo demonstração, consegue executar a tarefa proposta de 

maneira correta, quer dizer que ele conseguiu relacionar suas atitudes com aquelas tomadas 

pelo professor para solucionar um tipo de problema semelhante. Conclusão semelhante 

alcançou o trabalho de Tomasello (2003) com crianças, já apresentado na fundamentação. De 
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acordo com os resultados encontrados, o autor afirmou que aquelas crianças “não estavam 

apenas imitando como papagaios, mas antes imitando uma ação voltada para um objetivo” 

(TOMASELLO 2003:115). O sujeito que consegue realizar a tarefa seguindo um andaime 

demonstração é capaz de entender os objetivos daquela tarefa, é capaz de significar as ações e 

não apenas repeti-las, pois, já possui as ferramentas necessárias para realizá-las. 

  

3.6.1 Oral 

 

Na tabela seguinte, pode-se verificar a maior ocorrência desse tipo de andaime em 

atividades nas quais a professora tenta passar um modelo de como os alunos devem atuar: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabela 5: Demonstração na fala 

 

 Nas aulas gravadas, a professora, assim como o autor dos livros didáticos, valeu-se de 

andaimes do tipo demonstração nas primeiras lições acerca de gêneros com os quais o seu 

grupo trabalhava. Na aula 4, por exemplo, a professora traz uma espécie de modelo para os 

alunos seguirem nas apresentações dos seminários – em uma única atividade, ela fez uso de 

dez pistas com a função de demonstrar o que se espera de um sujeito engajado naquele tipo de 

atividade. Ela procurou informar aos alunos o maior número de detalhes do discurso que 

precisariam produzir. Nos momentos das aulas em que p trazia instruções com as diretrizes 

das atividades de produções oral e escrita indicadas aos alunos, pôde-se ver o uso majoritário 

desse andaime em detrimento dos outros cinco tipos.  

Aula Demonstração 
 N° % 
Aula 1 7 12,73% 
Aula 2 10 18,18% 
Aula 3 17 30,91% 
Aula 4 10 18,18% 
Aula 5 4 7,27% 
Aula 6 3 5,46% 
Aula 7 4 7,27% 
 55 100% 
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 Os suportes linguísticos selecionados pela professora, ao trabalhar os gêneros, são 

semelhantes àqueles encontrados nas instruções feitas nos livros didáticos analisados. O 

trecho seguinte ilustra o fato: 

 

a gente comentou sobre felicidade clandestina na aula passada, a questão das adjetivações, 
será que isso é forte nesse texto? você pode explorar, tá? então vai tentar observar o que é que 
o texto oferece de elementos pra você discutir. um trecho bastante marcante, significativo, 
uma imagem que é criada, em relação a uma figura de linguagem, entendeu? então são 
aspectos que podem ser observados. recursos estilísticos, né? e tentando dizer porque é que 
vocês, quais são as hipóteses que o grupo teve, por que foi empregado desse jeito, essa 
palavra? essa construção, e não de outro jeito? será que tem algum objetivo por parte da 
autora em destacar tais elementos, tentar ver isso aí. é claro que quando você vai dar uma 
opinião, você tem que dar a opinião com uma justificativa, você não pode dizer 'ah, eu acho 
que é isso'. não, 'eu acho que é isso por causa disso, disso e disso' 

Trecho 25: aula 4 

 

No exemplo, a professora traça um molde do que se espera naquele gênero escrito a 

ser produzido pelos alunos. Além de idealizar a apresentação oral – uma leitura expressiva 

acompanhada de uma análise crítica dos contos lidos –, deixando claras algumas 

configurações consideradas padrão para o gênero a ser produzido.  

 Houve, ainda, casos de modelagem de papéis: 

 

digamos que xxxx é do g3, ele vai analisar o g1 de xxxx, ele vai preencher essa tabela, e 
depois eu vou preencher essa, e aí eu vou ver se destoou ou não a avaliação minha, enquanto 
professora, e do grupo, enquanto público. E esses critérios aqui são todos os critérios que 
vocês receberam aí enquanto objetivos, então eu tenho aqui na tabela da apresentação oral, 
'fluência na leitura indicando familiaridade com o texto' atingiu, sim, em parte e não (...) 

Trecho 26: aula 4 

 

'acolhimento e reposta ao público'(...) o que é que acontece com muitas pessoas? na hora em 
que estão fazendo qualquer apresentação oral, seja uma comunicação, seja um seminário, uma 
palestra,nem todo mundo tem a habilidade de escutar o que o outro diz e responder com 
polidez, as pessoas normalmente não aceitam críticas, não é? uma crítica ela pode ser 
construtiva e a gente  que está se apresentando tem que ter essa percepção, então, eu estou me 
apresentando aqui, falando pra o público, depois, se tiver algum momento de debate, de 
discussão, alguém levanta uma consideração mostrando uma falha de seu trabalho, você vai 
ter que escutar o outro, aguardar e pensar, isso que ela está falando tem sentido? se tem, 'ah 
ótimo xxxx, muito boa a sua contribuição, a gente não tinha pensado nisso pra  a construção 
do nosso trabalho, e isso aí só vem colabora pra gente futuramente organizar melhor nossas 
ideias' se xxxx falou coisa que não tem nada a ver, aí você vai dizer 'xxxx eu respeito a sua 
intervenção, só que isso não faz parte do objetivo do nosso trabalho' então você tem que ter 
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esse discernimento de acolher o que o grupo da platéia tem a dizer, tá? Responder sempre, 
não brigando, porque acontece muito em apresentação de grupo que vocês ficam brigando... 
(...) 

Trecho 27: aula 4 

 

No trecho 26, a professora demonstra como deve proceder o aluno no papel de 

avaliador – realizar seus trabalhos de acordo com a tabela dos critérios de avaliação e também 

com as instruções entregues ao grupo sobre as apresentações a serem feitas.  

 Já no trecho 27, p reproduz o comportamento esperado de um sujeito que apresenta 

um trabalho oral ao receber as críticas da audiência. Aqui, ela não apenas instrui – dizendo 

para serem polidos e aceitarem as colocações dos colegas –, mas, apresenta aquelas estruturas 

linguísticas de uso já consagradas, do tipo “muito boa a sua contribuição” ou “eu respeito sua 

contribuição”, por exemplo, para serem utilizadas pelo apresentador que deseja passar uma 

atitude gentil ao replicar os comentários dos interlocutores, mesmo no caso de apreciações 

não muito favoráveis. Ela, inclusive, altera o tom de voz e a postura para atribuir ainda mais 

significação ao discurso idealizado. Foi uma das poucas situações analisadas em que o suporte 

do tipo modelagem se deu com a adição de elementos paralinguísticos. Ela claramente muda 

seu Footing (cf. Goffman, 2002), para conseguir demonstrar a postura, o tom de voz e o modo 

de agir que os estudantes deverão pôr em prática nas apresentações. 

 Do mesmo modo, p modela o comportamento de todo o grupo quando no papel da 

audiência: 

 

então vejam, é importante que o público que aqui se encontra, e que será o público de 
amanhã, ou seja, vocês, leiam esses dois textos ao menos, porque? pra poder começar a fazer 
os registros nos seus cadernos, durante as apresentações, não é? que vão servir para a 
construção do relato quando concluírem os trabalhos de apresentação de Clarice Lispector, tá? 

Trecho 28: aula 4 

 

Com as apresentações da sequência, viu-se que os alunos já haviam internalizado o 

funcionamento daquele tipo de evento, desse modo, p não precisou intervir nos dias seguintes 

para avisar que, na “realização do evento seminário”, quem está no papel de apresentador fala 

primeiro, e, ao concluir sua participação, a palavra é passada à audiência. Essas regras 

passaram a fazer parte do conhecimento daquele grupo, e, mesmo quando o suporte não foi 

mais utilizado, passaram a fazer parte do “esquema de conhecimento” dos alunos, que, 

segundo Tannen & Wallet (2001:189), “referem-se às expectativas dos participantes acerca de 
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pessoas, objetos, eventos e cenários no mundo”. E, de acordo com Kleiman (2009:23), “o 

esquema determina, em grande parte, as nossas expectativas sobre a ordem natural das 

coisas”. Assim, nas apresentações seguintes, alunos e professora apresentavam o mesmo 

esquema, as mesmas expectativas em relação ao evento seminário, evitando a repetição das 

mesmas regras anunciadas no primeiro dia. 

 A possibilidade de o andaime demonstração ser utilizado mesmo quando a tarefa a ser 

solucionada já está sendo executada é uma característica apresentada pela modalidade oral. 

Nessas situações, o mediador, ao perceber procedimentos incorretos por parte do aprendiz, 

tem a chance demonstrar a resolução correta. Apesar disso, constatou-se, a partir dos dados 

analisados, que a ocorrência da modelagem nessas situações – em que já foram dadas as 

instruções necessárias ao trabalho – diminui bastante em relação às ocasiões em que a 

modelagem aparece nas coordenadas iniciais para a resolução daquela tarefa desejada.  

 Traduzindo a partir de exemplos reais, na interação em que os alunos receberam a 

ficha com as instruções para as leituras expressivas, foram dez os andaimes do tipo 

demonstração fornecidos por p, além dos andaimes colocados nas fichas impressas entregues 

aos alunos com as orientações básicas. Já nas apresentações, ocasiões para os alunos agirem 

conforme os modelos passados, a quantidade caiu para menos da metade. E ainda assim, p 

não precisava repetir a instrução por completo, os suportes eram aí colocados com o intuito 

apenas de complementação do que os alunos já haviam parcialmente alcançado, ou quando p 

desejava uma resposta mais organizada por parte de seus alunos. Esses andaimes não são 

programados por p ao planejar seu discurso, pelo contrário, são circunstanciais – surgiram de 

uma necessidade não imaginada previamente pelo par mais habilidoso. É esse o tipo de 

oportunidade de andaimagem denominada point-of-need por Sharpe (2001), pois, p, apesar de 

ter um planejamento bem estruturado, não é capaz de prever todas as possibilidades de 

dificuldades que, por ventura, os alunos venham a apresentar, mas pode, mesmo em situações 

inesperadas, agir de modo contingente, fazendo uso de todos os meios possíveis de suporte 

para seus alunos. 

 Em ocasiões em que p identificou oportunidades de fornecer andaimes já no 

andamento da interação, houve casos de uso imediato do andaime demonstração: 

 

-desfecho é o final, a conclusão 
Trecho 29: aula 2 
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Mas, em outros casos, começou por andaimes de outros tipos, analisados 

anteriormente, utilizando uma série de perguntas, para, em seguida, concluir com a 

modelagem da resposta mais apropriada.  

 

3.6.2 Escrito 

 

 Os livros e textos analisados são direcionados a crianças bem mais desenvolvidas do 

que as do experimento apresentado por Wood et al. (1976) assim, as pistas se deram 

majoritariamente por meio de enunciados linguísticos em lugar das demonstrações por meio 

de ações concretas. Trata-se de uma coleção de livros de português do Ensino Fundamental. 

Nessa fase, os alunos nem sempre tiveram experiências com alguns dos gêneros textuais 

encontrados nas diversas esferas sociais das quais esses gêneros fazem parte, ou, muitas vezes 

já os vivenciaram, mas não de um modo mais metódico, como aquele proporcionado em sala 

de aula ou em manuais escritos. E é na sistematização dos diferentes gêneros textuais que 

foram encontrados andaimes do tipo demonstração em todas as lições dos quatro volumes 

analisados. 

 Ao chegarem na parte da produção textual, os leitores já foram apresentados a um 

texto-exemplo no início do capítulo e, também, a outras tarefas de análise e interpretação do 

texto e do gênero. É no trecho das instruções de produção que são deixadas as pistas do 

conjunto de traços ideais do gênero trabalhado. Observe o exemplo seguinte: 
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Figura 15: Andaime demonstração 1 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p.145-146 

 

Nele, propõe-se a criação de um relato pessoal. Apesar de os alunos terem visto, no 

decorrer da lição, relatos dos dois tipos propostos – “Quem sou eu?” e “No Túnel do tempo” –

, os autores sabiam que a maioria do seu público-alvo ainda não estava pronta para seguir uma 

instrução direta do tipo “Faça um relato pessoal”. Eles até já haviam lido outros relatos em 

sua vida escolar, mas, muitas vezes não foram “avisados” de que estavam na presença de um, 

apenas leram um texto em uma revista, livro, ou qualquer outro suporte. Faltava a 

sistematização e, nesta, precisariam do apoio linguístico para terem a noção de “como” fazer 
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o tal relato”. Quando o autor diz, por meio das instruções, “Você pode começar seu relato 

dizendo seu nome, idade, descrevendo como é fisicamente...”, ele está passando 

procedimentos adotados pelo produtor quando este intenciona escrever um texto que se 

encaixa na categoria relato pessoal. São informações comumente encontradas em relatos, não 

serão cópias, pois cada aluno vai trazer informações diferentes por terem experiências 

diversificadas, visto que, “...cada enunciado particular é individual”, de acordo com Bakhtin 

(2003:262). Assim, cada um irá organizar seus dados de acordo com escolhas pessoais, sem, é 

claro, fugir daquele tipo de organização característica do gênero. 

 As orientações iniciais para as produções entregues por meio de fichas pela professora 

também trazem majoritariamente os andaimes do tipo demonstração (além do tipo redução 

em graus de liberdade, examinados anteriormente). Na ficha com as orientações para a 

produção do gênero relato pessoal entregue aos alunos, pode ser visto o trecho a seguir: 

 

 
Figura 16: Andaime demonstração 2 

 

Notam-se alguns andaimes orientando sobre outras informações que devem ser 

colocadas em um relato, um pouco mais aprofundadas do que o exemplo anterior, tirado do 

livro didático, porque essa ficha de produção é direcionada para alunos mais maduros – 9° 

ano. A ideia é que os andaimes empregados para a atividade do 6° ano já não são necessários, 

visto que aqueles dados comuns ao relato mais simples já são parte do conhecimento 

internalizado pelo sujeito do 9° ano. Este sujeito encontra-se diante de um trabalho com maior 
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exigência: em vez de contarem fatos comuns de sua vida, precisam relatar as experiências 

vividas naqueles meses em que leram, discutiram, e viram diversas apresentações a respeito 

de Clarice Lispector. O “Tente organizar as informações de forma a prender a atenção do 

leitor”, do 6° ano, evoluiu para o “Imprimir marcas da sua autoria e subjetividade, 

mobilizando sentimentos”, do 9° ano, porque este tipo de andaime, além de modelar ações, 

serve também para desenvolver a noção já trabalhada no 6° ano, tornando-o mais formal, mais 

“adequado” a sujeitos realizando um trabalho mais “profissional”. 

 Ao final de cada produção, os leitores são direcionados a um boxe similar ao da 

imagem abaixo: 

 

 

Figura 17: Andaime demonstração 3 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p. 146 

 

O texto é mais um passo na execução da tarefa – o próprio aluno poderá analisar sua 

produção porque tem no boxe uma consciência auxiliar, servindo de suporte para ver “como” 

proceder ao avaliar um relato. São explicações adicionais de elementos essenciais encontrados 

em um relato pessoal. Além disso, ao pedir que o leitor avalie seu texto, o autor faz com que 

mude da postura de um aluno para a postura de um avaliador/professor.  Algumas atividades 

demandam também a postura de avaliador de produções orais: 
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Figura 18: Andaime demonstração 4 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 9° ano, p. 151 

 

Com relação a essas mudanças de postura solicitadas pelas atividades, vários são os 

momentos em que o aluno se vê diante de tarefas em que deve seguir um modelo de 

comportamento. As exigências desse tipo se dão basicamente nas situações de produção oral. 

O exercício requer dos alunos o desempenho de diferentes papéis – de debatedor ou 

moderador, de entrevistador – e, para que tenham noção do que é o comportamento desejável 

naquela situação, lhes são passados modelos de desempenho convencionados para cada um 

dos papéis.  

 Se estivesse diante do aluno, numa interação face a face, o autor certamente utilizaria 

as pistas paralinguísticas disponíveis (tom de voz, por exemplo) em adição às verbais, mas, 

dadas as características da modalidade e do suporte, os andaimes foram todos verbais.  Podem 

ser vistos abaixo dois exemplos desse tipo, o primeiro retirado do livro do 6° ano, o segundo, 

do livro do 9° ano. 
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Figura 19: Andaime demonstração 5 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p. 62 
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Figura 20: Andaime demonstração 6 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 9° ano, p. 151 

 

Na figura 19, são vistas as instruções da recontagem oral de um conto. Os andaimes 

utilizados alertam os alunos a não colocarem em prática comportamentos geralmente comuns 

no discurso oral ao qual estão acostumados em interações não formais. Eles precisam ficar 

atentos para o fato de que, embora estejam relatando oralmente acontecimentos vividos no 

cotidiano, devem evitar expressões mais informais (gírias, hesitações). Fica a lição adicional 

de que não é por optarem por um gênero oral que serão tão espontâneos quanto quem conta 

uma fofoca no recreio ao colega de classe. Têm a oportunidade desde cedo de se conscientizar 

sobre as diferenças entre os gêneros de uma mesma modalidade, cujos níveis de formalidade 

variam.  

 Na figura 20, aparece uma espécie de padrão de comportamento para a realização de 

um debate democrático. Acontece uma modelagem por meio de estruturas linguísticas com 

aparência quase de instruções diretas – com regras sobre o que fazer e não fazer nesse tipo de 
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interação. E, quando eles chegarem ao ponto de avaliar o debate feito seguindo as instruções 

do exemplo mais acima, analisarão seus pares observando se os colegas conseguiram seguir 

“as regras”. É claro que para avaliar o debate serão necessários mais alguns andaimes, pois, 

não é algo que se aprende do dia para a noite. Em situações futuras semelhantes, poderão agir 

de maneira mais independente, pois, irão lançar mão das experiências anteriores assistidas. 

 Lançar mão de conhecimentos prévios para dar suporte ao aprendiz foi uma outra 

maneira de materialização do andaime do tipo demonstração encontrada nos textos escritos 

analisados. Um aluno em formação nem sempre terá a “presença de espírito” para, ao deparar-

se com determinado problema, mobilizar todos os conhecimentos prévios para alcançar os 

objetivos finais da tarefa. Quanto mais “calejado” e mais experiente o aluno for em tais 

tarefas, maior independência terá em resoluções posteriores, sempre se apoiando em todas as 

experiências vividas. Essa situação foi prevista por Vygotsky (2008), quando tratou da 

formação de conceitos. Segundo o russo: 

 
O adolescente depara-se com um outro obstáculo quando tenta aplicar um conceito 
que formou numa situação específica a um novo conjunto de objetos ou 
circunstâncias, em que os atributos sintetizados no conceito aparecem em 
configurações diferentes da original (...) Mesmo assim, o adolescente é geralmente 
capaz de realizar essa transferência num estágio bastante precoce de seu 
desenvolvimento  (VYGOTSKY, 2008:99). 

 

Assim, os andaimes utilizados, apesar de terem um efeito local, passarão a fazer parte 

do conjunto de “ferramentas” construído pelo aprendiz nas suas interações sociais, para 

facilitarem uma situação futura, ainda que se trate de uma tarefa completamente diferente 

daquela em que os andaimes foram fornecidos. No desenvolvimento humano, assim como na 

natureza, “tudo se transforma”.  

No exemplo a seguir os autores dos livros didáticos analisados sugerem onde o aluno 

deve se apoiar para responder à pergunta sobre histórias em quadrinhos: 

 

 
 Figura 21: Andaime demonstração 7 

Fonte: Cereja & Magalhães (2009), 6° ano, p. 83 
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O autor poderia ser direto e ir logo à pergunta sobre a quantidade padrão de 

quadrinhos de uma história. Mas o aluno provavelmente não saberia responder, iria se 

frustrar, pois, certamente não viu isso em nenhum manual, nem saberiam de onde tirar a 

resposta. Com o andaime fornecido – poderiam se basear na suas próprias experiências com 

quadrinhos –, os alunos conseguiriam solucionar a questão. No caso, o andaime materializou-

se em “forma de um prefácio de pergunta”, nas palavras de Bortoni-Ricardo & Fernandes de 

Sousa (2005), diferentemente das outras configurações de modelagem selecionadas nos textos 

escritos apresentados até agora. 

  

3.7  Discussão dos resultados  

 

3.7.1 Fala 

 Com a ajuda da tabela abaixo, pode ser feito um breve resumo de algumas das 

conclusões acerca do que foi encontrado na amostra oral analisada. 

 
Aula Recrutamento Redução em 

graus de 
liberdade 

Manutenção 
de   

direção 

Ênfase em 
características 

críticas 

Controle  
De 

 Frustração 

Demonstração 
 

 

       N° % 
Aula 1 7 1 14 13 0 7 42 18,34% 
Aula 2 3 4 1 0 0 10 18 7,86% 
Aula 3 7 9 14 9 1 17 57 24,9% 
Aula 4 5 5 0 3 0 10 23 10,04% 
Aula 5 2 2  11 14  0 4  33 14,41% 
Aula 6 1 1 2 7 0 3 14 6,11% 
Aula 7 13 5 9 11 0 4 42 18,34% 
 N° % N° % N° % N° % N° % N° %   

38 16,6% 27 11,8% 51 22,3% 57 24,9% 1 0,4% 55 24% 229 100% 
 

Tabela 6: Andaimes na fala 

 

Tendo-se por base a tabela 6, que trata das ocorrências de cada tipo de andaime 

durante as aulas acompanhadas, verifica-se que três funções foram mais recorrentes: 

enfatizando características críticas, demonstração e manutenção de direção. No caso do 

andaime demonstração essa recorrência não é fruto das condições de produção (ou do canal 

físico), mas reflete a estruturação peculiar à aprendizagem sistemática. Na aprendizagem 

sistemática, é comum a instrução através de modelos, e, quando se trata de pessoas em 

desenvolvimento, os modelos os ajudarão a compreender o fazer cultural daquela comunidade 
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na qual estão aos poucos exercendo um papel mais participativo. O andaime demonstração 

faz recuperar a importância atribuída por Vygotsky (2003) à imitação e seu papel essencial no 

desenvolvimento da criança, aspecto discutido na fundamentação teórica deste trabalho. Este 

andaime também foi bastante numeroso nos textos escritos do corpus analisado. 

Já nos casos das funções enfatizando características críticas e manutenção de direção, 

a recorrência é possível graças ao fato de a interação pedagógica ocorrer em tempo real. Pela 

constante presença da professora em uma situação em que produção e recepção coincidem 

temporalmente, o constante monitoramento é uma realidade. 

No decorrer das aulas, o professor pode perceber a dispersão dos alunos ou os 

momentos em que eles insistiam em não avançar nas tarefas – por preguiça ou medo de errar 

e passar vergonha diante dos colegas. A interação em sala de aula permite ao professor 

perceber esses momentos e lançar mão dos andaimes do tipo manutenção de direção: por 

estar acompanhando o desenrolar das atividades pode enxergar as oportunidades não 

programadas para ajudar a construir um conhecimento, ainda que não se trate dos objetivos 

planejados para aquelas atividades. 

De modo semelhante, a professora do grupo observado tinha condições de monitorar o 

desenvolvimento da tarefa e enxergar se os alunos estavam trabalhando segundo suas 

expectativas em relação à resolução da tarefa. Através da função enfatizando características 

críticas, a professora pôde marcar determinados pontos das atividades, fornecendo um apoio 

com uma espécie de feedback que permite aos alunos interpretar se estão no caminho certo ou 

se precisam que reestruturar sua atuação. 

 

3.7.2 Escrita 

Seguem abaixo as tabelas com os quatro tipos de andaimes encontrados nos livros 

didáticos analisados. 

 

 

Recrutamento 
 N° % 
6ºano 68  25,76% 
7ºano 65  24,62% 
8ºano 65  24,62% 
9ºano 66  25% 
 264 100% 
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Tabela 7: Recrutamento na escrita 
 

 Redução em graus de 
liberdade 

 N° % 
6ºano 134  29,13% 
7ºano 113  24,57% 
8ºano 106  23,04% 
9ºano 107  23,26% 
 460 100% 

 
Tabela 8: redução em graus de liberdade na escrita 

 

 Ênfase em 
Características Críticas 

 N° % 
6ºano 5  20 % 
7ºano 4  16% 
8ºano 8  32% 
9ºano 8  32% 
 25 100% 

 

Tabela 9: Enfatizando características críticas na escrita 
 

 

Demonstração 
 N° % 
6ºano 77  29,96% 
7ºano 65   25,29% 
8ºano 57  22,18% 
9ºano 58  22,57% 
 257 100% 

 
Tabela 10: Demonstração na escrita 

 

Com base nas quatro tabelas anteriores, chega-se à conclusão de que nem sempre o 

simples fato de o sujeito desenvolver-se levaria a uma gradativa diminuição da oferta de 
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andaimes por parte do autor do livro didático. No caso de uma coleção de livros, o autor tem 

em vista o conhecimento como algo modular, que precisa ser construído aos poucos, em cada 

ano da coleção. Assim, sempre que precisa tratar de um tema inédito, um novo gênero, por 

exemplo, ele irá fornecer tantas pistas quantas achar necessárias para “dizer tudo” o que supõe 

ser essencial no tratamento daquele tema. É importante ter em mente que seu público leitor, 

apesar de estar em uma mesma série do Ensino Fundamental, é bem mais variado do que o 

público da professora que teve suas aulas gravadas. Então ele precisa “dizer” muito mais, 

fornecer muito mais pistas, mesmo quando o livro é direcionado para o último ano do Ensino 

Fundamental.  

Assim, é admissível a ideia de que o que ocasionaria a eventual diminuição das pistas 

não é o fato de o aprendiz desenvolver-se – passar do 6° para o 7° ano, por exemplo – mas, a 

maior capacidade dele para cada habilidade específica.  

Tendo em vista essa razoável constância na ocorrência de cada tipo de andaime entre 

os quatro livros da amostra, a tabela abaixo, mais global, apresenta o total de andaimes 

encontrados na amostra escrita completa. 

 

 Recrutamento 
Redução em 

graus de 
liberdade 

Manutenção
de  

direção 

Ênfase em 
Características

Críticas 

Controle  
de 

Frustração
Demonstração  

  N° % N° %  N° %  N° % N° % 

  264  26,24% 460  45,73% 0 25  2,48% 0 257  25,55% 1006 100%

Tabela 11: Total de andaimes 4 volumes do LD 
 

Com base nos resultados da tabela 11, percebe-se que, nos textos escritos da amostra 

analisada, o uso da função redução em graus de liberdade é responsável por quase metade 

(45%) das ocorrências de andaimes na modalidade. Nesta função, o tutor "quebra" a tarefa em 

partes que tornem a atividade menos complexa, pois leva o aprendiz a trabalhar parte por 

parte, sem correr o risco de enfrentar uma situação aparentemente tão grande que ele não 

conseguiria solucionar. Nos livros analisados, os andaimes desse tipo apareceram basicamente 

em dois tipos de atividades: na parte de conhecimentos linguísticos (gramaticais) e no final de 

cada unidade, momento em que recebiam a proposta de construir um gênero textual levando 

em conta sua totalidade – desde sua concepção, até a função na sociedade e o suporte de 
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divulgação pública. Desse modo, a segmentação dessas atividades revela o papel de 

especialista do autor. Este tem a consciência de que determinados tópicos (por serem 

novidades, por sua maior dificuldade, entre outras coisas), para serem melhor compreendidos 

e apreendidos pelos alunos, devem ser desmembrados em partes menores. 

Outra função de andaime bastante produtiva nos livros didáticos analisados foi a de 

recrutamento. Na fala, esse andaime apareceu com a função de provocar os alunos e fazê-los 

se engajarem nas atividades propostas ou para chamar a atenção de alguém que estivesse 

disperso. Já o livro didático, por reunir uma diversidade de atividades pedagógicas, exige do 

autor formas de marcação do tipo de trabalho que será iniciado e uma ação nas estruturas de 

expectativas dos leitores. O uso de imagens e textos antecedendo a atividade serviu bem à 

função de recrutamento. Ainda no papel deste tipo de andaime, foram encontrados 

prefaciadores em todos os textos de abertura das lições que, além de serem utilizados para 

envolver o jovem leitor, tinham a função de ajudá-lo a mobilizar conhecimentos e 

experiências que serão úteis para aquela atividade. O autor fornece o suporte, ou a "ponte", 

entre as pistas apresentadas no texto e aqueles conhecimentos que o leitor provavelmente tem 

e dos quais pode se valer para solucionar as atividades propostas. 

 

3.7.3 Fala x Escrita 

 

 As tabelas abaixo trazem as ocorrências de andaimes durante as aulas gravadas e na 

unidade do livro com o qual a professora trabalhou no período das gravações. 
 

T
IP

O
 

Recrutamento 
Redução em 

graus de 
liberdade 

Manutenção 
de 

direção 

Ênfase em 
Características

Críticas 

Controle 
de 

Frustração 
Demonstração 

 N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

total 38 16,6% 27 11,8% 51 22,3% 57 24,9% 1 0,4% 55 24% 229 100% 

Tabela 12: andaimes nas aulas do 9° ano 
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 Recrutamento 
Redução em 

graus de 
liberdade 

Manutenção 
de  

direção 

Ênfase em 
Características

Críticas 

Controle  
de 

Frustração 
Demonstração  

 N° % N° %  N° %  N° % N° % 

total 16 26,67% 30 50% 0 2 3,33% 0 12 20% 60 100% 

Tabela 13: Unidade do livro trabalhada no período das aulas gravadas 

 

Nota-se que houve uma aproximação entre os percentuais de ofertas do andaime 

demonstração na fala e na escrita. Como já foi mencionado, o ensino por meio de modelos é 

comum na aprendizagem sistemática. E aqui fica comprovado que essa sistematização 

independe da modalidade.  

Uma diferença, porém, pôde ser constatada entre os usos em uma e em outra 

modalidade. As características impostas pela modalidade escrita levam o autor a fazer uso dos 

andaimes do tipo demonstração apenas antecedendo uma tarefa ainda não iniciada. O autor 

lança mão de todos os artifícios possíveis para fazer com que o aluno chegue à ação já com 

todas as ferramentas necessárias para a resolução das tarefas propostas. Apesar de manter um 

diálogo com o leitor durante todo o livro, não tem a capacidade de prever se, mesmo após 

todo o suporte dado, o aluno não conseguirá realizar as tarefas da maneira idealizada. Já o 

professor, por estar monitorando o aluno na interação face a face, fará uso da demonstração 

também no decorrer de uma tarefa, quando, após ter iniciado a resolução do problema dado, o 

aluno não apresenta êxito. 

São provavelmente as características da modalidade escrita que fazem a oferta do 

andaime manutenção de direção aparentemente cair de 22 %, na fala, para uma ocorrência 

zero, na escrita. A ausência de andaimes desse tipo e do controle de frustração, na escrita, é 

efeito do planejamento por parte do autor do livro, pois estrutura o “discurso” do livro de 

modo a, teoricamente, minimizar o erro do leitor. Por não estar presente ao modo da 

professora, em tempo real, não terá oportunidade de fornecer uma pista específica que 

mantenha os alunos engajados com vistas a atingir o objetivo final da atividade proposta. A 

ideia defendida aqui, então, é que a ausência é apenas aparente. 
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 Considerações finais 

 

No início desta pesquisa, foi proposto o objetivo geral de verificar a ocorrência de 

andaimes em livros didáticos e classificar os andaimes identificados. Apesar desse foco maior 

na escrita, optou-se, devido à, já comentada, escassez de trabalhos debatendo o uso dessas 

pistas no texto escrito, por utilizar como apoio a análise da fala, esta sim amplamente debatida 

em trabalhos já consagrados. Não se pretendeu aqui apresentar mais uma pesquisa tratando do 

mesmo tema na modalidade oral. A opção pelo procedimento deu-se baseada na ideia da 

relação entre fala e escrita. Levando-se em conta a tese de que fala e escrita devam ser vistas 

não em oposição, mas em um contínuo de relações, os usos linguísticos e o aparato 

metodológico utilizado para análise das duas modalidades poderiam ser semelhantes. 

Ao longo das análises dos usos dessas estratégias em uma e em outra modalidade, 

pôde-se verificar que os andaimes apresentados na fala estão presentes também nos livros 

didáticos. Nesse sentido, o estudo do uso de andaimes na escrita, fez perceptível a relevância 

da funcionalidade no caso da definição de um determinado gênero como sendo parte do 

discurso pedagógico.   

Ainda na mesma linha de pensamento, pode-se considerar a questão do planejamento, 

aspecto inerente ao discurso de sala de aula, e, mais ainda, ao discurso pedagógico; visto que 

nem todo discurso que circula em sala de aula é necessariamente pedagógico, o que pesa, 

então, é a funcionalidade. Este aspecto serve também para fortalecer a hipótese da relação 

entre a língua falada e a escrita, e contraria uma das propriedades apontadas na perspectiva da 

dicotomia, combatida por Marcuschi (2005:26) quando discute a relação. Esta perspectiva, ao 

tratar especificamente do aspecto planejamento, coloca a fala como sendo essencialmente não 

planejada, o oposto do que é dito a respeito da escrita. 

Além do planejamento, traços encontrados a partir das análises dos andaimes nas duas 

modalidades – a relevância do contexto, a negociação e o envolvimento dos participantes com 

vistas a alcançar os objetivos daquelas interações ou a construção das habilidades planejadas, 

entre outros – levam à concordância com a tese de que as funções comunicativas dos gêneros 

de determinado discurso, não importa se são falados ou escritos, irão sobrepujar as alegadas 

diferenças entre as modalidades. 

Se, por um lado, a modalidade escrita apresenta a utilização das pistas, ao analisar-se 

de maneira mais profunda, levando em consideração a maior ou menor ocorrência de algum 
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tipo de andaime em uma ou outra modalidade, chega-se à conclusão de que o canal físico 

(BIBER, 1991) de cada uma delas poderia ter efeito na relação tipo/ocorrência. Não 

acarretaria, porém, a inexistência de um ou outro tipo de andaime – o que mudou, em algumas 

situações, foi o modo de sinalizar algo, o modo de introdução ou uso da pista, como 

aconteceu no caso dos andaimes manutenção de direção e controle de frustração. Não se 

atestou uma ausência total desses tipos de andaime, afirmou-se que eles não são claramente 

marcados como os outros, sob a forma de um ou mais “turnos” que possam ser selecionados e 

apontados como exercendo tal função. E assumiu-se, no final, que a própria organização 

textual do livro didático ajudava a manter o leitor engajado nas atividades e evitava uma 

possível frustração ao longo da tentativa de solucionar os problemas propostos.  

Ainda com base nos resultados apresentados na análise da amostra escrita, chega-se à 

conclusão de que não houve uma diminuição da oferta de andaimes de um volume para o 

outro da coleção. Neste sentido, os resultados contrariam o postulado geral que afirma haver 

uma diminuição da oferta de andaimes conforme o aprendiz está se desenvolvendo. Uma 

característica do discurso pedagógico é a função instrucional que exerce, e, para atender a 

essa função, o autor/falante precisa apresentar seu texto de uma forma a atingir o objetivo 

pretendido de ajudar a formar alguma habilidade em seu interlocutor.  

Nos livros analisados, a cada tema novo a ser apresentado, o autor vê a necessidade de 

usar pistas para ajudar a construir o novo conhecimento. A quantidade de pistas em cada nova 

atividade vai depender da dificuldade prevista pelo autor, que é a parte especialista da 

interação de ensino/aprendizado. Cabe lembrar que o autor, ainda que elabore o livro para 

uma série específica, tem um público muito mais variado do que o professor, que lida com 

uma turma formada por uma audiência bem mais restrita e mais homogênea. 

Retomando-se a teoria da ZDP, Vygotsky (2003) fala da ajuda de um sujeito mais 

capaz para aquela atividade que está sendo desenvolvida, tanto é que um colega de turma 

pode fazer o papel colaborativo. Desse modo, como há novas habilidades, o autor do livro, ao 

longo de todos os números da coleção, vê-se inclinado a organizá-lo de modo a possibilitar a 

construção dos conhecimentos planejados. 

Durante as análises dos livros didáticos, um conflito entre o que é local e o que é 

global na oferta de andaimes eventualmente pareceu ser um obstáculo para se demarcar com 

segurança “onde” estaria a pista. Muitas das pistas oferecidas, mesmo nas interações orais, 

podem ser frutos do planejamento da aula. Ainda nessa fase, o professor, sujeito especialista 
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pode programar algumas pistas possíveis, isso também é um reflexo da função dos eventos 

analisados para a pesquisa. Uma diferença é que, no caso dos livros didáticos, todos os 

andaimes são previamente estabelecidos, já em sala de aula, a compreensão é constantemente 

monitorada pelo professor, fazendo surgir possibilidades de andaimagem local que não foram 

previamente programadas. 

Ainda sobre Vygotsky, quando se observa o artigo de Wood, Bruner e Ross (1976), 

pode-se notar, em pontos como a importância de um tutor e da interação para o aprendizado, 

entre outros, a contribuição da teoria da ZDP para a noção da andaimagem. Vygotsky (2003) 

argumenta que, o fato de uma criança conseguir resolver um determinado problema proposto 

com a ajuda de pistas de um tutor, daria indícios de seu desenvolvimento mental.  

Os andaimes se dão por meio de pistas linguísticas que auxiliam no aprendizado de 

algum conhecimento ainda não apropriado. Até aí, esse tipo de estratégia está em acordo com 

a posição de Vygotsky. Um dos fatos geradores de algumas controvérsias com relação aos 

andaimes poderia ser atribuído ao uso do trabalho de Wood e seus parceiros como modelo 

para a análise em diferentes situações de ensino.  

Para haver uma maior harmonia com o pensamento de Vygotsky, talvez fosse 

necessário de imediato se repensar a própria classificação de andaimes, que aparece em Wood 

et al. (1976), rever algumas das funções do tutor observadas durante suas pesquisas e que 

foram relacionadas como funções de andaimagem. O possível estabelecimento de uma nova 

tipologia requer um estudo mais aprofundado dos processos de construção de conhecimento. 

Requer levar realmente em conta o aprendiz e, para isso, algumas das funções devem ser 

trabalhadas de outra maneira para atuarem de modo eficaz na ZDP desse aprendiz, sem 

limitar as possibilidades de desenvolvimento. Nesse sentido, alguns usos, considerados 

andaimes, eventualmente seriam eliminados da lista, caso, talvez, de alguns tipos de 

recrutamento. Onde está indicado que o simples fato de o tutor chamar a atenção do aprendiz 

para a tarefa serviria de suporte para que este alcançasse um determinado conhecimento, e 

que, sem esse suporte, o aprendiz não conseguiria alcançá-lo? 

É com essa função de proporcionar o desenvolvimento dos aprendizes que devem ser 

analisadas as estratégias de andaimagem em qualquer interação de ensino, formal ou informal. 

Essas pistas, se reconsideradas, poderiam figurar entre as mais fundamentais quando se quer 

motivar o aprendiz, pois, dentre outros benefícios, criam uma segurança para que ele 

vislumbre uma real possibilidade de construir aquele conhecimento e dele apropriar-se. O fato 
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de ter, por exemplo, em sua primeira experiência com um determinado problema, a quebra em 

partes por meio de pistas, torna o problema muito mais inteligível e a sua solução atingível.  

Por outro lado, fala-se na possibilidade de tanto apoio gerar uma eterna dependência 

por parte do aprendiz. Cabe então, ao sujeito com o papel de construir os andaimes, o dever 

de ser um facilitador eficaz na condução das atividades pedagógicas, procurando sempre 

refletir sobre o seu discurso. Esta reflexão fará a diferença entre aqueles suportes que irão 

proporcionar a autonomia ao aprendiz e aqueles que, se forem recorrentes, irão tornar o 

sujeito um simples reprodutor. Mas, tentar distinguir o bom suporte daquele prejudicial é um 

grande empreendimento e fica, talvez, para uma ocasião futura ou para um outro pesquisador 

um pouco mais “aventureiro”. 
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