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Objetivos do ISCAR 

(texto elaborado pelo Comitê Executivo Internacional do ISCAR) 

A Sociedade Internacional para Pesquisa Cultural e da Atividade (ISCAR) é uma associação científica que 
tem como objetivos: 

 Desenvolvimento de pesquisa empírica e teórica multidisciplinar em dimensões social, histórica 
e cultural das práticas humanas; 

 Promoção de mútuas trocas científicas e cooperação de pesquisa entre seus membros. 

Primeiros passos 

 ISCAR foi formalmente constituída em Junho de 2002, refletindo uma decisão de integrar duas 
organizações – Sociedade Internacional para Pesquisa Cultural e Teoria da Atividade (International 
Society for Cultural Research and Activity Theory –  ISCRAT) e Conferência para a Pesquisa Sociocultural 
–  cada qual era orientada para apoiar a comunicação científica sobre diferentes aspectos das 
abordagens sociocultural, histórico- cultural e da teoria da atividade. Estas organizações  surgiram dos 
encontros e atividades iniciadas independentemente no início dos anos 80, as quais, 
subsequentemente, se desenvolveram nos Congressos  (cinco Congressos do  ISCRAT, de 1986 – 2020, e 
três Conferências para Pesquisa Sócio Cultural, de 1992- 2000),  envolvendo pesquisadores dos cinco 
continentes. 

Ao final dos anos 90, tornou-se claro que participantes destes Congressos compartilhavam semelhantes 
preocupações e fundamentavam-se nos mesmos referenciais teóricos. ISCAR foi fundada para expandir 
a relevância e importância destas questões, enquanto tendências  de pesquisa  de diversidade regional e 
interesses eram colocados juntos e enriquecidos. ISCAR objetiva reconhecer e respeitar estas origens e 
interesses diversificados e preservar condições para suas expressões dentro da sociedade.  

O enquadre básico de referência que historicamente agrupou pesquisadores de diferentes disciplinas à 
ISCAR tem sido o interesse num conjunto relativo de perspectivas teóricas psicologicamente orientadas 
que foram primeiramente formuladas nos anos de 1920 e 1930 na União Soviética por pesquisadores 
como L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, A. R. Luria e S. L. Rubinshtein. A atenção internacional a esta 
perspectiva por pesquisadores fora da União Soviética iniciou-se nos anos 60, especialmente por 
psicólogos pesquisadores na área educacional e linguistas. Subsequentemente, tem havido interesse por 
cientistas da informação e computação e outros pesquisadores interessados em práticas coletivas.   

Ponto comum de referência 

Um ponto comum de referência que aparece na maioria, se não em todas, as pesquisas conduzidas 
pelos membros da ISCAR é o foco no estudo de práticas culturais específicas e /ou na gênese e 
desenvolvimento dos processos mentais, em que práticas e processos são conceitualizados como 
histórico e coletivamente desenvolvidos, mediados pelo uso de instrumentos e signos, construídos por 
meio da participação nestas práticas. Investigações são direcionadas para ambos os aspectos:  individual 
e/ou coletivo. 

Um importante tema em andamento no desenvolvimento desta tradição teórica tem sido a relação 
entre teoria e prática. Este interesse surgiu em parte pela preocupação dentro da perspectiva teórica 
geral de possuir uma abordagem de pesquisa que possa contribuir para o aprimoramento de práticas 



 

sociais, e, em parte, pela visão epistemológica que teorias psicologicamente orientadas devem ser 
desenvolvidas em relação às práticas em que as pessoas se engajam. 

Outro interesse para alguns membros do ISCAR é explorar as principais tradições filosóficas diante das 
quais as tradições de origens psicológicas foram orientadas; métodos, princípios e conceitos particulares 
vindos de Hegel, Marx e Engels, como a lógica dialética e materialismo histórico.    

Há também um interesse contínuo em integrar ideias vindas destas tradições teóricas e seus 
desenvolvimentos expansionistas subsequentes em abordagens de pesquisas específica. 
Resumidamente, há a diversidade de interesses teóricos, práticos e filosóficos encontrados entre os 
membros de ISCAR atualmente.   

Alguns dos tópicos de interesses particulares incluem: 

 Condições de escolarização e instrução para grupos diversos (minorias culturais, 
desenvolvimento físico ou psicológico  atípico); 

 O desenho e o uso de ferramentas tecnológicas em relação ao  trabalho e às práticas 
educacionais; 

 Formação de professor; 

 Brincadeira de crianças e a transição para a escolarização; 

 Ensino de diferentes disciplinas (especificamente, matemática, ciências, história, letramento e 
ensino de segunda língua); 

 Condições e características de práticas de trabalho e / ou suas transformações e 
desenvolvimento; 

 Formação de identidade em contextos de diversidade cultural; 

 Diversidade cultural e processos de inclusão e exclusão na vida escolar e social;  

 Condições e contextos de aprendizagem; 

 O papel da comunicação e diálogo na formação de meios no trabalho, brincadeira, família e 
escola; 

 A relação entre o eu e a cultura numa perspectiva histórica; 

 Memória coletiva e a integração da micro-análise das práticas específicas com estudos históricos 
e comparativos. 

 

Congresso Internacional do ISCAR  

ISCAR apóia a organização trienal de Congresso internacional para apresentação de pesquisa dentro da 
esfera de interesse da sociedade. O primeiro congresso aconteceu em Sevilha, Espanha, entre 20- 24 de 
Setembro de 2005. O segundo foi em La Jolla, nos Estados Unidos, entre 9- 13 de Setembro de 2008. O 
terceiro será em Roma, em 2011. 

Comunicação entre membros do ISCAR: 



 

Uma newsletter eletrônica é enviada aos membros várias vezes ao ano. Em algumas regiões do mundo, 
as seções do ISCAR são formadas. Esta seções têm suas próprias páginas eletrônicas e,  em alguns casos, 
organizam conferências, cursos de pós doutorado e atividades relacionadas. 

Seções com interesses de tópicos específicos. Ver: http://www.iscar.org/section  

Tornar-se um membro do ISCAR  

ISCAR recebe todos os pesquisadores interessados no foco conceitual da Sociedade de Pesquisa 
empírica e teórica em dimensões sócio, histórico e cultural de práticas humanas. No presente momento, 
ISCAR tem membros de variada gama de disciplinas interessadas no estudo de desenvolvimento 
humano e de prática sociais, incluindo psicologia, educação, filosofia, história, sociologia, lingüística, 
antropologia, pesquisa de trabalho, ciências de computador, sistemas de informação, gerenciamento de 
conhecimento, reabilitação clínica e neuropsicológica, terapia ocupacional, criminologia e trabalho 
social.  

Benefícios em ser Membros ISCAR 

ISCAR oferece uma série de benefícios aos membros. Há desconto na assinatura para as revistas 
científicas Mind, Culture, and Activity, Culture & Psychology, Outlines, Nordiske Udkast, e Journal of 
Intercultural Communication Research. Há descontos em diversos livros publicados pela Aarhus 
University Press, e uma redução na taxa do congresso para membros que participam dos Congressos de 
ISCAR. E mais importante, através das newsletters  e das seções, é possível manter-se orientado sobre os 
novos eventos e desenvolvimentos, assim como encontrar colegas com interesses semelhantes.  



 

Breve Histórico da Sociedade e do Evento no Brasil no ano 2000 
Contribuição de Ana Luiza Smolka 

As ideias de Vygotsky começaram a ser difundidas no ocidente nas décadas de 60 e 70, com as 
primeiras traduções de suas obras em várias línguas (inglês, francês, espanhol). No decorrer da década 
de 80, as traduções se expandiram e os estudos no âmbito da Psicologia e da e Educação intensificaram-
se, sendo que se pôde observar o surgimento de vários grupos de pesquisa em diferentes países, bem 
como a ampliação de investigação e a produção de trabalhos que assumiam os pressupostos teóricos da 
perspectiva vygotskiana. 

No início dos anos 90, esses pesquisadores e grupos de pesquisa começaram a se organizar para 
implementar diversas formas de encontro e intercâmbio. Os esforços conjuntos resultaram na 
promoção da I Conferencia de Pesquisa Sociocultural, realizada em Madri, em 1992, que teve, dentre os 
principais objetivos: explorar e aprofundar conceitos, princípios, hipóteses, implicações teóricas, 
metodológicas e práticas da perspectiva em questão: e conhecer e analisar o impacto das ideias de 
Vygotsky no pensamento contemporâneo. 

Em assembléia realizada durante a I Conferência, foi oficialmente constituída a Society for 
Sociocultural Studies. Decidiu-se pela periodicidade de quatro anos entre as conferências, e também 
pela realização da II Conferência, em Genebra, em 1996, em comemoração pelo centenário de 
nascimento de Piaget e Vygotsky. 

A partir da Conferência de Madri, em 1992, intensificaram-se os contatos, as visitas, os 
intercâmbios, as publicações, a formulação de projetos e convênios, nos níveis nacional e internacional. 
Formalizaram-se vínculos entre pesquisadores e entre instituições. Realizaram-se encontros 
internacionais, tais como ”Vygotsky and the contemporary human sciences”, em Moscou, 1994. 

A II Conferência de Pesquisa Sociocultural teve como objetivos primordiais a discussão das 
contribuições sobre o desenvolvimento humano nesse século; bem como a discussão de conceitos 
básicos na perspectiva sociocultural e a análise de formas de intervenção das ciências humanas no 
mundo hoje. 

No manifesto apresentado pelos organizadores da Conferência de Genebra, os autores 
procuram situar a perspectiva vygotskiana no contexto da psicologia contemporânea e das ciências 
humanas/sociais em um sentido mais abrangente, analisando os fundamentos epistemológicos de 
sustentação da teoria e a filiação filosófica das teses. A posição teórica do Manifesto afirma a origem 
social do pensamento e da consciência e a emergência histórica de instrumentos semióticos, a partir das 
ideias de Marx e Engels; defende o abandono do dualismo cartesiano e assume o monismo de Spinoza, 
propondo “considerar seriamente o papel das questões sociais e da linguagem na constituição do ser 
humano”; reafirma a vigência da crítica de Vygotsky á psicologia  e a necessidade de persistir no objeto 
de sua unificação. 

Em torno das ideias de Vygotsky, reuniram-se pesquisadores provenientes  de várias áreas, os 
quais, assumindo de maneiras diferenciadas os seus pressupostos básicos (internalização e mediação 
das práticas culturais), encontravam pontos de ancoragem teóricos e metodológicos para a realização 
de suas atividades investigativas. A diversidade dos trabalhos produzidos nas áreas da psicologia, da 
linguística e da literatura, da educação, da antropologia, tem contribuído para a configuração de um 
campo interdisciplinar de investigação. Esse movimento na direção da interdisciplinaridade tem, de fato, 
caracterizado uma certa tendência no âmbito das ciências humanas neste fim de século. 



 

A III Conferência de Pesquisa Sociocultural, realizada no Brasil, no ano 2000, aconteceu em um 
momento extremamente significativo. A passagem do século convidava, de maneira especial, à 
consideração da história (história das ideias, histórias das ciências; histórias da vida, narrativas do 
cotidiano) e a análise das condições atuais de produção do conhecimento. Estas são permeadas pelos 
modos específicos de organização da sociedade em um contexto globalizado, marcado pela mudança e 
pela complexificação tecnológica (especialmente na área da informática), pela modificação nos modos 
de produção, pela transformação nas relações e nos processos de trabalho e nos estilos de vida em 
geral. 

Além disso, a realização da conferência no Brasil coincidiu com a celebração dos 500 anos do 
país, e isso  se tornou particularmente interessante quando se procedeu a uma análise das condições 
sociais e econômicas no âmbito das relações internacionais. A posição do Brasil no cenário mundial, sua 
imagem como um país rico e prospero articulada, no entanto, a grandes dificuldades na administração 
interna e com graves problemas relacionados, sobretudo às condições básicas de vida e à educação, as 
prioridades, as políticas e as práticas. 

Enfocar e estudar o desenvolvimento humano nesse contexto significa indagar sobre essas 
condições e essas relações nas quais as pessoas se constituem como sujeitos participantes na história. 
Significa retomar algumas (velhas?) questões e formulá-las a partir das novas condições, buscando o 
enfrentamento de problemas emergentes. 

Na condição e seleção do Brasil para sediar a conferencia, foram levantados argumentos como: 
a significativa participação de pesquisadores brasileiros nas conferencias anteriores; a contribuição dos 
trabalhos de vários grupos de pesquisa no Brasil; os modos de abordagem dos problemas por eles 
pesquisados. 

A III Conferencia foi sendo organizada a partir de três eixos temáticos – Linguagem, Cultura e 
Conhecimento -  três focos de discussão teórica e metodológica, pesquisa empírica e visão prospectivo-
participante relevantes na perspectiva histórico-cultural. Pretendia-se indagar sobre o estatuto da 
linguagem, da cultura, da história, nas investigações sobre o conhecimento e o desenvolvimento 
humano, privilegiando a pesquisa nas práticas cotidianas, discutindo formas de investigação e formas de 
intervenção. 

Assim sendo, os organizadores da III Conferência de Pesquisa Sociocultural apresentaram como 
objetivos: 

 

 Aprofundar conceitual e teoricamente questões relacionadas à perspectiva histórico-

cultural do desenvolvimento humano; 

 Analisar formas de participação nas práticas sociais, destacando particularmente algumas 

condições destas práticas, como o impacto do desenvolvimento tecnológico e dos 

processos educacionais; 

 Criar um fórum de discussão interdisciplinar; 

 Intercambiar formas de conduzir pesquisas empíricas, envolvendo diferentes contextos, 

discutindo pressupostos e resultados; 

 Refletir sobre as possibilidades de expandir as investigações, chegando a formular 

propostas de implementação de pesquisa cooperativa e formas de atuação em nível 

nacional e internacional. 

 



 



 

ISCAR Brasil 
ISCAR – BRASIL é um grupo de trabalho da ISCAR, formado por pesquisadores e praticantes que têm 
como foco de interesse reflexões com base em uma perspectiva social, histórica e cultural, como 
desenvolvida por Vygotsky, Leontiev, Luria e seguidores. Surgido a partir de 2002, o grupo brasileiro 
teve como representante a Profa Dra Ana Luiza Smolka, por dois períodos e, atualmente, conta com a 
Profa. Dra. Fernanda Liberali, como representante internacional, e com as Profas. Dras. Elaine Mateus e 
Maria Cristina Damianovic, como secretárias locais.  

Objetivos: 

 Criar espaço para a discussão teórico-prática entre pesquisadores vygotkianos brasileiros;  

 Promover o intercâmbio de atividades de pesquisas e demais aspectos do interesse desses 
pesquisadores; 

 Ampliar o contato entre pesquisadores de áreas específicas distintas (Linguística Aplicada, 
Psicologia, Educação, Matemática, dentre outros); 

 Permitir a discussão de tópicos relevantes e a troca de informações sobre palestras, cursos, 
visitas, dentre outras; 

 Realizar consulta à comunidade ISCAR Brasil sobre temas em debate pela comissão 
internacional;  

 Promover o reconhecimento e visibilidade de pesquisas realizadas no Brasil; 

 Divulgar livros, teses, pesquisas em diferentes meios, inclusive nas newsletters da ISCAR; 

 Desenvolver lista de discussão para contatos entre seus membros. 

Algumas ações já realizadas pela Comissão foram: 

 Criação da lista de discussão; 

 Criação de página eletrônica; 

 Divulgação de eventos e informações na área; 

 Divulgação das decisões do comitê internacional durante o encontro realizado em Roma, em 
outubro de 2009; 

 Oferecimento de mini-cursos, organizados pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP e Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Psicologia da Educação (PED) da PUC-SP: 
o Introduction into thinking of cultural-historical and activity theory - Wolfgang Jantzen –  

22/06/2009 – 26/06/2009 - (LAEL) 
o Discourse and socio-cognitive Activities in Classroom Interaction Clotilde Pontecorvo - 

16/11/09  a 19/11/09 - (LAEL) 
o Vygotskij and Education: from Practice to Research and back - Michalis Kontopodis - 01/ 

03/10 a 05/03/10  - (LAEL e PED) 
Lista de Discussão:  brasil@lists.iscar.org 
Página Eletrônica ISCAR BRASIL: http://iscarbrasil.wordpress.com/ 
Email para contatos ISCAR- Brasil: iscarbr@gmail.com 
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O I Fórum Nacional ISCAR-Brasil: Por Um Mapa Dos Sentidos Da Teoria da Atividade e Pesquisa Sócio-
Histórico-Cultural nos Grupos de Pesquisa do Brasil objetiva:   

 

 Reunir pesquisadores membros ISCAR orientados pela linha de estudo sócio-histórico-cultural; 

 Compartilhar produção acadêmica nacional baseada na Teoria da Atividade e Pesquisa Sócio-
Histórico-Cultural; 

 Identificar pontos de aproximação entre as agendas de pesquisa dos membros da ISCAR-Brasil; 

 Mapear os sentidos da Teoria da Atividade e Pesquisa Sócio-Histórico-Cultural nas pesquisas 
nacionais; 

 Fortalecer a rede de pesquisadores Teoria da Atividade e Pesquisa Sócio-Histórico-Cultural;  

 Criar possibilidades de projetos interinstitucionais; 

 Pré-organizar simpósios interinstitucionais para ISCAR 2011 Roma; 

 

A principal forma de apresentação de trabalhos dos grupos de pesquisa é por meio de pôster a fim de 
proporcionar uma maior aproximação, interação e incentivar uma ampla discussão entre os presentes. 
O evento também contempla as modalidades mesa redonda, plenária e conferência organizadas para 
divulgar a envergadura das ações e dos resultados dos grupos de pesquisa.  



 

Grupos de Pesquisai 

A importância da autoconfrontação como procedimento metodológico na 

pesquisa sobre atividade docente.  

Grupo de Pesquisa: TRABALHO DOCENTE E SUBJETIVIDADE: ASPECTOS INDISSOCIÁVEIS DA FORMAÇÃO 
DE PROFESSOR - PUC-SP. Proposta de colaboração acadêmica no âmbito do Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica - PROCAD 

Integrantes: Sílvia Maria Costa Barbosa - silviacostab@yahoo.com.br - Doutoranda de Pós-Graduação 
em Psicologia da Educação - PUC – SP, Júlio Ribeiro Soares- julioribeirosoares@yahoo.com.br - 
Doutorando de Pós-Graduação em Psicologia da Educação - PUC - SP. 

Na realização de uma pesquisa, o método é uma das questões mais importante. É ele que constitui, à luz 
de sua base teórica, todo o conjunto de princípios, normas e procedimentos que pode ser utilizado no 
processo de obtenção/produção, análise e síntese de dados da realidade. No caso da psicologia sócio-
histórica, o método deve sempre levar em conta a historicidade do sujeito, que significa, no fundo, dar 
conta do modo como o homem se constitui na relação com o Outro, com a cultura, com o trabalho. 
Assim sendo, uma das principais preocupações do método na psicologia sócio- histórica é compreender 
a relação do homem com o mundo de forma dialética, ou seja, que essa relação implica sempre 
mudanças qualitativas tanto no homem como no mundo. Um dos primeiros psicólogos, senão o 
primeiro, a atentar para a constituição do sujeito como processo histórico foi Vigotski. Ao fazer isso, ele 
afirmou que o desenvolvimento das funções psicológicas no homem não é algo fixo nem previsível, pois 
trata-se de um processo determinado pelo conjunto das relações sociais do homem com o mundo 
(VYGOTSKY, 1991; VIGOTSKI, 2000). Como ser concreto, histórico, que vive processos de 
transformações, o homem é um ser sempre incompleto; mas, na relação com o mundo, se constitui a 
cada instante. Por isso, diz Vigotski que “cada minuto do homem está cheio de possibilidades não 
realizadas” (2004, p. 69). Assim sendo, devemos ter sempre a clareza de que o estudo do homem na 
perspectiva do método dialético é o estudo das mediações históricas que o constituem, é o estudo do 
seu processo de transformação. “Esse é o requisito básico do método dialético (...) uma vez que ‘é 
somente em movimento que um corpo mostra o que é’” (VYGOTSKY, 1991, p. 74). Nessa perspectiva, 
acreditamos que a proposta de autoconfrontação, conforme apresentada por Clot (2006), pode 
contribuir significativamente com essa preocupação da psicologia sócio-histórica. É importante ressaltar 
que, além de referências como Wisner (ergonomia francesa), Le Guillant (psicopatologia do trabalho) e 
Oddone (idéia de comunidade científica ampliada), a proposta de autoconfrontação, de Clot (2006), tem 
como base teórico-metodológica os postulados vigotskianos, cuja concepção é a de que o homem 
concreto é um homem em movimento. Feitas estas considerações iniciais, ressaltamos que objetivo 
geral deste texto é discutir a importância da proposta metodológica de autoconfrontação, tal como 
propõe Clot, para se apreender o movimento do sujeito na relação com a realidade. Para fomentar este 
objetivo, dirigimos essa discussão para o caso de uma pesquisa realizada sobre atividade docente com 
uma professora de ensino fundamental. Pesquisa essa na qual utilizamos o referencial teórico-
metodológico de Vigotski (2000; 2004), Vygotsky (1991), Clot (2006; 2006a), além de outros teóricos de 
base sócio-histórica. Ao falarmos, então, de pesquisa qualitativa, não estamos nos referindo a ausência 
de números, ou de medidas, nem dicotomizando a relação entre qualitativo e quantitativo, mas 
apontando para o fato de que o método deve levar em conta o processo histórico de constituição do 
sujeito na relação com a realidade, inclusive as possibilidades de mudanças nele gestadas por meio da 
pesquisa. Mas, esse processo nem sempre é tranqüilo. Ao contrário, é predominantemente atravessado 



 

por crises. Por isso, “para agir sobre uma realidade, deve-se determinar seus pontos críticos de crise, de 
transformação em outra coisa; deve-se captar o ponto e o instante em que uma ação suplementar 
relativamente fraca pode produzir o resultado decisivo” (LEFEBVRE, 1979, p. 215). Nessa perspectiva em 
que se afirma a realidade como algo em movimento, Clot (2006), a partir da idéia de autoconfrontação, 
traz uma grande contribuição metodológica ao campo da pesquisa, de modo que nos possibilita 
apreender a relação entre sujeito e atividade de forma dialética. Como se configura, então, essa idéia de 
autoconfrontação como técnica e procedimento de pesquisa? É importante ressaltar que a 
autoconfrontação, tal como propõe Clot, não é um mero meio de pesquisa, com foco centrado nos 
instrumentos de coleta de dados, pois a qualidade dos dados de uma pesquisa não depende apenas do 
uso de seus instrumentos e técnicas. O que se entende no âmbito da psicologia sócio-histórica é que 
toda pesquisa é um processo de apropriação da realidade; um processo de apropriação não no sentido 
de coletar o que está pronto. Aliás, o que mais interessa numa pesquisa, que é o real, nunca está pronto, 
nunca está “dado”. Por isso, na perspectiva sócio-histórica, a pesquisa é um processo dialético, isto é, de 
apropriação da realidade em movimento. Ela é um processo construtivo-interpretativo da realidade. 
Fazendo uso das palavras de Saviani (1992, p. 83), traduzimos a autoconfrontação como um 
“movimento que vai da síncrese (‘a visão caótica do todo) à síntese (‘uma rica totalidade de 
determinações e de relações numerosas’) pela mediação da análise (‘as abstrações e determinações 
mais simples’)”. Essa é, portanto, na nossa compreensão, uma das maiores contribuições da 
autoconfrontação na proposta de Clot (2006) para o processo de pesquisa no campo da atividade. 
Voltando a nossa última pergunta (como se configura, então, essa idéia de autoconfrontação como 
técnica e procedimento de obtenção de dados da realidade num processo de pesquisa?), podemos 
afirmar, parodiando Clot (2006) que o uso da autoconfrontação num processo de pesquisa visa não 
apenas compreender a realidade para transformá-la, mas também transformá-la para compreendê-la. E 
é nessa perspectiva que a autoconfrontação apresenta seu diferencial, de modo que ajuda o 
pesquisador a se apropriar da realidade em movimento. Para isso, Clot (2006) divide a autoconfrontação 
em dois tipos complementares entre si, que são a autoconfrontação simples e a autoconfrontação 
cruzada. Para desenvolver uma sessão de autoconfrontação, seja ela simples ou cruzada, é claro que o 
pesquisador precisa se apropriar de alguns recursos. Aguiar e Davis (no prelo, p. 18) ressaltam que, “na 
autoconfrontação simples, a discussão fica centrada na observação de dois agentes: a) o professor, que, 
ao se ver na tela, fala sobre o que fez e o que poderia (ou não) ter feito; e, b) o pesquisador, que, 
querendo se assegurar de ter compreendido bem os comentários do docente, tece conjecturas sobre 
eles”. Ao descrever sua atividade para o pesquisador, o sujeito, mediado pelo recurso da filmagem, 
atravessa crises e é implicado a pensar sobre suas ações, sobre o que pode ser possível e o que parece 
impossível em sua atividade. Mas ele não é implicado apenas pela filmagem. Esta é um recurso 
importante desse processo, mas não é único, e sim complementar. O pesquisador, ao participar desse 
processo com perguntas e questionamentos, tecendo conjecturas acerca dos comentários do sujeito, 
oxigeniza o processo de reflexão deste e, ao mesmo tempo, se apropria das possibilidades de suas 
mudanças gestadas por esse processo. Afinal, como aponta Clot (2006a, p. 5), “o pensamento se 
desenvolve na discussão, na confrontação e, portanto, a controvérsia é a fonte do pensamento”. Ao 
olhar a sua própria atividade e descrevê-la para o pesquisador, torna-se evidente o movimento desse 
sujeito, que deixou de ser alguém cuja atividade era “observada” e passou a constituir-se “observadora” 
de sua própria atividade, como bem explica Clot (2006). Ao fazer isso, a professora abriu, para si mesma, 
novas possibilidades antes não aventadas e refletidas sobre elas, conseguindo, pela observação/reflexão 
mediada pelo pesquisador e pela videogravação, identificar situações que, de outra forma, 
permaneceriam ocultas. Esse movimento indica que a observação/reflexão mediada lhe permitiu 
delinear novas possibilidades de ação que de outra maneira não seria possível. O que diferencia, então, 
a autoconfrontação simples da autoconfrontação cruzada? Além do pesquisador e do sujeito, a 
autoconfrontação cruzada conta com a participação de mais uma pessoa no processo de análise da 



 

atividade. Trata-se de alguém cuja experiência profissional deve ser igual ou muito próxima a do sujeito. 
A participação de um colega de profissão nesse processo de análise é importante porque “a mudança de 
destinatário da análise modifica a análise” (CLOT, 2006, p. 135). Com isso, o sujeito, ao invés de dirigir 
diretamente seus comentários ao pesquisador, agora o faz para o seu colega de profissão. As dúvidas, os 
questionamentos, as sugestões, enfim, os comentários gestados entre o colega de profissão e o sujeito 
nunca são iguais aos gestados entre este e o pesquisador, pois, conforme aponta Clot (2006, p. 135), “a 
palavra do sujeito não se volta só para seu objeto (a situação visível), mas também para a atividade 
daquele que a registra”. Assim sendo, esse processo de análise produz um novo “nível” de mobilidade 
no sujeito, pois, como aponta Clot (2006a, p. 106), “o diálogo profissional é uma fonte de pensamento 
individual”. Como resultado de pesquisa, apontamos que a autoconfrontação é um procedimento 
metodológico coerente aos princípios da psicologia sócio-histórica, de modo que possibilita o 
pesquisador não apenas apreender, mas também mobilizar o sujeito frente às suas ações no meio com o 
qual se relaciona. Para concluir, valemo-nos teoricamente de Lefebvre (1979) para dizer que a 
autoconfrontação é um procedimento que pode contribuir para que o pensamento atinja um novo grau, 
uma nova qualidade. Poder implicar o movimento do sujeito na realidade é, portanto, um dos maiores 
méritos da autoconfrontação no processo de pesquisa sócio-histórica. É como processo de mobilização 
do sujeito frente às suas ações, processo esse que se faz meio de reflexões, questionamentos, dúvidas, e 
também produção de novas informações, que podemos justificar a importância da autoconfrontação, 
como técnica e procedimento, na realização de uma pesquisa qualitativa. Ao ressaltar, por exemplo, na 
autoconfrontação cruzada, que o diálogo profissional é uma fonte de pensamento individual, essa 
questão, que é o movimento do sujeito na relação com o real, se evidencia. Movimento esse que nem 
sempre é tranqüilo, mas quase sempre atravessado por dúvidas, questionamentos, indecisões. Por isso, 
podemos dizer que as crises são marcas indeléveis do movimento do sujeito na relação com a realidade. 
Valendo-nos teoricamente de Lefebvre (1979), diríamos que, por meio da autoconfrontação (que revela 
movimento, totalidade e contradição do real), o pensamento pode atingir um novo grau, uma nova 
qualidade. “Se o real está em movimento, então que nosso pensamento também se ponha em 
movimento e seja pensamento desse movimento. Se o real é contraditório, então que o pensamento 
seja pensamento consciente da contradição” (LEFEBVRE, 1979, p. 174). Poder implicar o movimento do 
sujeito na realidade é, enfim, um dos maiores méritos da autoconfrontação no processo de pesquisa. 

Palavras-Chave: 1) Atividade Docente; 2) Movimento; 3) Autoconfrontação. 
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A perspectiva histórico-cultural: contribuições para a educação  

Grupo de Pesquisa: Temas da Educação Contemporânea e a Perspectiva Histórico-Cultural 

Integrantes: Marta Kohl de Oliveira (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, email: 
mkdolive@usp.br), Teresa Cristina Rego (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, email: 
teresare@usp.br), Elizabeth dos Santos Braga (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
email: elizabeth.braga@usp.br) 

O grupo organiza-se a partir de projetos que investigam questões relevantes presentes na educação 
contemporânea, tematizando prioritariamente os processos de constituição da subjetividade e suas 
relações com os processos educativos. O grupo fundamenta-se nos pressupostos teóricos da perspectiva 
histórico-cultural em psicologia, preconizados pelos soviéticos L. S. Vygotsky  e  A. R. Luria. De acordo 
com essa perspectiva, os processos de desenvolvimento do sujeito se constituem em sociedade e no 
decurso das interações e práticas sociais. O grupo mantém também intensa interlocução com autores de 
outras áreas e filiações teóricas. O funcionamento do grupo ocorre por meio de reuniões sistemáticas 
dos seus membros para debates em torno de projetos desenvolvidos em nível de Iniciação Científica, 
Mestrado e Doutorado; bem como para a discussão teórica e metodológica dos referenciais que 
fundamentam os trabalhos de investigação. A ação do grupo tem fomentado a participação em 
congressos nacionais e internacionais, com a apresentação de trabalhos, além da organização de 
conferências e seminários. Tem também propiciado intercâmbios com pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros. As pesquisas desenvolvidas vêm se materializando em diferentes publicações: 
dissertações, teses, artigos em revistas acadêmicas brasileiras e estrangeiras, capítulos e livros. A maior 
parte das pesquisas conta com o apoio do CNPq, CAPES e FAPESP. Deve-se ressaltar a formação 
multidisciplinar dos integrantes do grupo, com ênfase em educação, o que permite a intersecção de 
diversas áreas do conhecimento na produção científica e na ampliação do debate acadêmico bem como 
na intervenção junto a diversos segmentos da sociedade. 

Análise e Elaboração de Atividades Didáticas em  Línguas Estrangeiras com 

foco na produção de leitura e escrita  

Grupo de Pesquisa: Linguagens e Identidades no Ensino em Línguas estrangeiras / Instituição: University 
Language System – ULS IDIOMAS 

Integrantes: Profª Drª Rosemary Hohlenwerger Schettini, Profª Aiga Steuer , Profª Ana Lia Teresa 
Rodriguez de Marchelli, Profª Deborah Maximiano Costa, Profª Francisca Margarida Bolorini  e Profª 
Mariana Bello Pojo do Rego 

O objetivo deste trabalho é discutir a  TASHC (Teoria de Atividade Sócio-Historico Cultural) e suas 
aplicações nas atividades de  produção escrita e leitura no ensino em  línguas estrangeiras em um 
instituto de ensino em línguas estrangeiras, University Language System – ULS idiomas- SP. Pretende-se 



 

apresentar uma proposta de elaboração de atividades didáticas baseadas na noção de gêneros 
discursivos (Bakhtin 1929 /1995). Espera-se abrir ou fomentar o debate em torno de uma redefinição 
tanto dos objetivos quanto do próprio objeto de ensino em línguas estrangeiras. 

Este estudo já iniciado em 2009 é composto de cinco  5 professores de línguas estrangeira: três 
professores em língua inglesa, um professor em língua espanhola, um professor em língua francesa, um 
professor em língua alemã e uma coordenadora do instituto e também professora em língua inglesa e 
francesa. O arcabouço teórico-metodológico da Teoria da Atividade, (Leontiev, 1959/1998,1978; 
Vygotsky, 1930/1998 e Engestrom, 1999) dará suporte para a discussão os conceitos de 1. ZPD (Zone of 
Proximal Development), 2. Objeto ideal e Real e 3. língua/Linguagem.  

A fim de aprofundar uma discussão teórico-metodológica em torno desses conceitos, será necessário 
identificar, por meio de análise compreensão e avaliação, as concepções de língua, discurso e ensino 
que permeiam as atividades didáticas  em língua estrangeira. Este trabalho dará um suporte para 
elaboração de novas atividades didáticas de forma contextualizada. 

 Entendendo as atividades didáticas como um enunciado concreto, pode-se buscar uma sistematização 
da seleção e organização das formas de organização dos conteúdos presentes nas atividades e como 
elas refletem a noção linguístico-discursiva dos agentes envolvidos no processo de produção dessas 
atividades. vale ressaltar que neste trabalho a linguagem é  concebida como uma ação interindividual 
orientada para uma finalidade específica, uma atividade de interação que leva em conta a esfera de 
produção, esfera de circulação e esfera de recepção, facilitando o entendimento, a análise e a 
interpretação dos discursos que circulam em diferentes esferas sociais.  

Partindo dessa concepção, pretende-se chegar a uma proposta de atividades de leitura e de produção 
escrita para o ensino em línguas estrangeiras vista em uma perspectiva que desenvolve conceitos 
referentes à relação do sujeito com seu mundo objetivo através de uma rede de relações culturais que, 
através do diálogo e da colaboração, possui uma função transformadora e m lugar de  um sistema de 
atividades isoladas, daí, a importância dos pilares da escola histórico-cultural e da nova geração de 
teóricos, nesta discussão. Lev  Vygotsky (1896 – 1934), Alexei Leontiev (1904 – 1979) e Luria (1902-1977) 
e, mais recentemente, nos anos 80 e 90, Yrjö Engestrom e outros autores como: Rogoff (2003), Werstch 
(1998), Cole (1996/2003), Newman e Holzman (1993/2002). O debate teórico por Nikiforov (1990), 
Lektorsky, (1990, 2003) e Shvyiev (1990) também será aproveitado, neste trabalho, para a discussão da 
Atividade.  

 A relevância deste projeto se justifica por apresentar algumas contribuições aos estudos em línguas 
estrangeiras que auxiliem professores e alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. Como 
encaminhar novas formas de leitura e produção de textos que torne possível a materialização da 
linguagem para realizar ações no mundo? 

O presente estudo possibilita também uma ampliação nas discussões de praticas e estratégias que visem 
transformar a linguagem e identidade no ensino em  estrangeiras.  

II. Objetivos e Resultados esperados 

Este projeto aponta questões relativas a pratica de ensino em  língua estrangeira dirigido a professores 
de cursos de idiomas a partir das atividades programadas nas atividades didáticas. Foca na possibilidade 
de implementar possíveis alternativas de encaminhamento e subsídios  na elaboração de novas 
atividades didáticas que levem em consideração as formas da língua, pelo discurso e pela interação 
texto/leitor.  

Objetivos 



 

Analisar os materiais utilizados no instituto  que tratam de diferentes atividades didáticas à produção 
escrita;  

Descrever e analisar as propostas metodológicas das atividades didáticas considerando os fundamentos 
linguísticos que norteiam os materiais didáticos utilizados; 

Implementar, de forma contextualizada, propostas de atividades  didáticas de  leitura e de produção 
escrita, levando em consideração a noção de gêneros do discurso.  

Resultados esperados  

Elaboração de atividades didáticas que viabilizem a implementação de currículos plurais e adequados a 
realidades locais, envolvendo diretamente a formação continuada de professores; 

Implementação, de forma contextualizada, de novas atividades didáticas de leitura e de produção 
escrita em língua estrangeiras considerando os gêneros discursivos.  

III. Procedimentos e cronograma  

Procedimentos 

Para desenvolver a primeira etapa desse projeto, serão escolhidas atividades de produção de leitura nos 
matérias didáticos utilizados em um instituto de línguas estrangeiras com foco nos objetivos, 
finalidades, organização dialógica existente nos textos verbais. Para cada semestre, uma atividade 
didática será descrita, totalizando duas unidades por ano em cada idioma. Em seguida, a investigação 
recairá na concepção de língua e de linguagem que perpassa o as atividades estabelecendo relações 
possíveis o suporte teórico. 

A segunda etapa está destinada a implementar de forma contextualizada, novas atividades de  leitura e 
produção escrita. 

3. Cronograma  

Março, 2010 – junho 2010. Será realizado levantamento das atividades de leitura e escrita presentes nos 
materiais didáticos utilizado na ULS IDIOMAS.  Levando em consideração a TASHC (Teoria de Atividade 
Sócio-Historico Cultural); será feita a descrição e analise das propostas metodológicas presentes nas 
atividades a perspectiva teórica bakhtiniana e os fundamentos linguísticos que norteiam o material 
didático. 

Julho, 2010 – janeiro 2011 será feita implementação de novas atividades didáticas de atividades de 
leitura e de escrita considerando os gêneros discursivos.  

Desenvolvimento dos aspectos teórico-metodológicos para apoio às atividades de produção de textos. 
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Argumentação e Cognição 

Grupo de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa da Argumentação (NupArg) / UFP 

Integrantes: Selma Leitão -  UFPE -  selma_leitao2001@yahoo.com 

À GUISA DE INTRODUÇÃO 

Se comparados aos níveis de desenvolvimento alcançados pelos estudos da argumentação no âmbito da 
filosofia, da lingüística e da ciência jurídica, a pesquisa psicológica que focaliza as relações entre 
argumentação e cognição humana é relativamente recente. Nas últimas décadas, no entanto, o 
aumento expressivo do número de publicações e o surgimento de programas de pesquisa que se 
dedicam sistematicamente à investigação dessa relação atestam que o estudo desse tópico está 
definitivamente na ‘ordem do dia’ das pesquisas psicológica e educacional. No Brasil, tanto quanto é 
sabido, o estudo sistemático e programático deste tema, no âmbito da psicologia e da educação, 
coincide com a instalação, em 1994, de um programa de pesquisa na Pós-Graduação em Psicologia 
Cognitiva da Universidade Federal de Pernambuco o qual se desenvolve, sem interrupções, desde então. 
O trabalho ali realizado serviu de base para criação do Núcleo de Pesquisa da Argumentação (NupArg), 
registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa/CNPq a partir de 2004. 

 I- DOS OBJETIVOS DO NUPARG 

Enquanto grupo de pesquisa que se inscreve primordialmente na Psicologia – ao mesmo tempo em que 
afirma o caráter necessariamente interdisciplinar de seu campo de estudo – o objetivo central do 
NupArg é investigar a natureza e condições de funcionamento da argumentação em seu papel mediador 
na gênese e funcionamento da cognição humana. As ações específicas por meio das quais se busca 
alcançar tal objetivos incluem: [1] articulação de quadros teóricos (oriundos, notadamente, da 
Psicologia, da Lingüística e da Teoria da Argumentação) que ancoram o trabalho de pesquisa do Núcleo; 
[2] reflexão teórico-metodológica com vistas à construção de procedimentos analíticos compatíveis com 
a especificidade do objeto e dos objetivos de pesquisa proposto; [3] criação de um banco de dados e [4] 
produção de trabalhos acadêmicos (pesquisa, promoção de eventos científicos, publicações) que sirvam 
de referência para a pesquisa psicológica e educacional da argumentação no âmbito do Brasil; [5] 
formação de pesquisadores (em nível de mestrado e doutorado) que possam contribuir de forma efetiva 



 

com os estudos da área; [6] formulação de propostas de intervenção educacional teoricamente 
fundamentadas. 

II- DO MARCO TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO 

O quadro de referência básico da atividade de pesquisa do NupArg são concepções contemporâneas 
que situam a ação e a cognição humanas num contexto histórico-cultural e inerentemente dialógico 
visto, a um só tempo, como sua origem e seu fim último. Partindo dessa perspectiva, uma crítica 
contundente tem sido feita à forma como as relações entre linguagem e pensamento são concebidas em 
vertentes históricas e contemporâneas da psicologia nas quais a cognição é entendida como fenômeno 
que se realiza primariamente no plano intrapsicológico e a linguagem como meio que viabiliza trocas 
comunicativas e expressão pública de cognições individuais. Em contraste, perspectivas dialógicas 
enfatizam a dimensão histórico-cultural e inerentemente dialógica do psiquismo humano. Tais 
perspectivas revertem a relação pensamento-linguagem, mencionada acima, ao postularem que formas 
e processos caracteristicamente humanos de pensamento e conhecimento surgem no âmbito de 
relações dialógicas cuja natureza é necessariamente sociossemiótica – constituídas pela linguagem e 
outros recursos semióticos culturalmente constituídos. 

III- DAS LINHAS DE PESQUISA 

Argumentação e processos de construção do conhecimento. 

Investiga-se aqui o papel mediador da argumentação na (trans)formação de perspectivas 
(conhecimento) sobre fenômenos do mundo físico e social. A tese central proposta é que a existência, 
na argumentação, de um espaço de negociação confere a esse tipo de discurso uma dimensão 
epistêmica que o institui como recurso privilegiado de mediação em processos de construção do 
conhecimento. 

Argumentação e desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

Nesta linha de pesquisa investiga-se o papel mediador da argumentação no desenvolvimento e 
funcionamento de formas auto-reguladoras de pensamento que possibilitam ao indivíduo refletir sobre 
fundamentos e limites do conhecimento que gera sobre o mundo (uma operação de natureza 
eminentemente metacognitiva). 

Aquisição/Desenvolvimento de condutas argumentativas.  

O objetivo específico desta linha de pesquisa é investigar a emergência, no discurso infantil, de 
operações de natureza cognitivo-discursiva que constituem e possibilitam a argumentação. Interessa 
ainda à investigação, o estudo de manifestações precoces de condutas ditas ‘protoargumentativas’ – 
que antecedem o desenvolvimento da argumentação no plano verbal.  

Produção de gêneros argumentativos escritos.  

Investigam-se aqui demandas e processos característicos da produção de gêneros argumentativos 
escritos bem como dificuldades enfrentadas por alunos dos níveis fundamental, médio e superior nesta 
produção. 

IV- DOS MEMBROS 

O NupArg conta, em 2010, com 22 membros, distribuídos nas seguintes categorias: [1] Pesquisadoras: 
Selma Leitão, UFPE (coordenadora do grupo); Angela Santa-Clara, UFRPE; Tícia Cavalcante, UFPE. [2] 
Pesquisadoras associadas: Antonia Larraín, Universidad Alberto Hurtado, Chile; Cecília Goulart, UFF; Luci 
Banks Leite, Unicamp. [3] Doutorandas: Ana Paula Ferreira, Geovana Vargas, Lysia Basílio, UFPE. 
Mestrandas: Cristhiane Alves, Laura Ruiz, Nancy Roncancio, UFPE. Graduandas/Bolsistas de Iniciação 



 

Científica: Clarissa Fernandes, Daniella Pinangé, Dayse Arianne de Souza, Débora Mota, Maria Magdala 
Coraciolo e Silva, Natália Barros; Shirleidy Freitas, Danila Vieira de Melo; Gleice Iara Santos Costa; Juliana 
Aparecida da Silva Alves, UFPE. 

V- DOS PROJETOS DE PESQUISA (CONCLUÍDOS, EM ANDAMENTO)  

A constituição do discurso argumentativo-explicativo em aulas de História e Ciências Naturais. (Em 
andamento). Coordenadora: Luci Banks-Leite. 

A dimensão dialógico-argumentativa da escrita e a constituição do conhecimento sobre o meio 
ambiente. (Em andamento). Coordenadora: Angela Santa-Clara.  

Argumentando a partir de exemplo: desenvolvimento do raciocínio argumentativo. (Em andamento). 
Coordenadora: Selma Leitão. 

Argumentação e metacognição: um estudo sobre o desenvolvimento do pensamento reflexivo. (Em 
andamento). Coordenadora: Selma Leitão. 

Indivíduos com síndrome de Down: proposta argumentativo-discursiva para educação inclusiva. (Em 
andamento). Coordenadora: Tícia Cavalcante. 

Análise da argumentação no discurso dos portadores da Síndrome de Down. (2007 – 2008). 
Coordenadora: Tícia Cavalcante. 

Emergência precoce de condutas contra-argumentativas. (2005 – 2006). Coordenadora: Selma Leitão. 

Discurso Argumentativo e construção de regras ortográficas contextuais. (2004 – 2006). Coordenadora: 
Tícia Cavalcante. 

Argumentação e processos de construção de conhecimento. (2003 – 2007). Coordenadora: Selma 
Leitão. 

Argumentação infantil: Implementação de processos de negociação em textos orais e escritos. (2001 – 
2003). Coordenadora: Selma Leitão. 

Produção de textos argumentativos: dificuldades de planejamento e textualização. (1999 – 2001). 
Coordenadora: Selma Leitão. 

O desenvolvimento da argumentação na escrita. (1997 – 1999). Coordenadora: Selma Leitão. 

Uma exploração de variantes e invariantes da argumentação em linguagem natural. (1995 – 1997). 
Coordenadora: Selma Leitão. 

VI- DAS TESES E DISSERTAÇÕES (CONCLUÍDAS, EM ANDAMENTO) 

Argumentação e auto-regulação na produção de textos escritos. Dissertação de Mestrado, UFPE. (Em 
andamento). Autora: Laura Clemencia Ruiz Guevara.  

Entendendo nas entrelinhas: como as crianças compreendem a ironia em discursos argumentativos. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, em andamento. Autora: Cristhiane Souza Alves. 

Desenvolvimento de condutas opositivas na argumentação infantil. Tese de doutoramento, UFPE (Em 
andamento). Autora: Lysia Basílio. 

Argumentação e explicação: especificidades e relações no processo de constituição do conhecimento. 
Tese de doutoramento, UFPE. (Em andamento). Autora: Ana Paula Ferreira. 

Alfabetização “significativa”: o despertar do senso crítico e do gênero argumentação na criança. Início: 
2010. Dissertação de Mestrado, UNICAMP. (Em andamento). Autor: Juliano Guerra Rocha. 



 

O ensino da argumentação: o enfoque dos livros didáticos de língua portuguesa no ensino fundamental. 
Tese de doutoramento, UNICAMP. 2010. Regina Pinheiro de Oliveira e Silva. 

Inferência de predição e argumentação em uma atividade de leitura de histórias em sala de aula. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, 2009. Autora: Gabriela Neves Marques de Almeida. 

Julgamento moral e argumentação: uma abordagem dialógica aos processos de desenvolvimento da 
moralidade. Tese de doutoramento, UFPE, 2009. Autor: Ricardo Pinho Souto.  

A emergência de condutas argumentativas de oposição na brincadeira infantil em ambiente virtual. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, 2008. Autora: Lysia Rachel Moreira Basílio. 

Estudo das relações entre produção de textos escritos e pensamento crítico. Dissertação de Mestrado, 
UFPE, 2008. Autora: Rafaela Maria Medeiros Fernandes. 

Condiciones retóricas y semióticas en el proceso de auto argumentación reflexiva. Tese de 
doutoramento. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007. Autora: Antonia Larraín S. (Co-
orientação/NupArg). 

Argumentação em sala de aula: um caminho para o desenvolvimento da auto-regulação do 
pensamento. Tese de doutoramento, UFPE, 2006. Autora: Sylvia Regina de Chiaro Ribeiro Rodrigues. 

Inferência e argumentação na constituição da compreensão textual. Tese de doutoramento, UFPE, 2006. 
Autora: Tícia Cassiany Ferro Cavalcante. 

A constituição dialógico-argumentativo do conhecimento no processo de produção do texto escrito. 
Tese de doutoramento, UFPE, 2005. Autora: Angela Maria Oliveira Santa-Clara. 

Argumentação e construção do conhecimento: Análise retórica dos acordos e adesões em uma sala de 
aula de história. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2005. Autor: Francisco Edmar Pereira Neto. 

O desenvolvimento de condutas opositivas em crianças: possibilidade de antecipação de contra-
argumentos. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2005. Autora: Ana Paula Medeiros Ferreira. 

A escrita argumentativa: avaliação de um programa de ensino com alunos das 2a. e 4a. séries. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, 2003. Autora: Eliana Gomes da Silva Almeida Almeida. 

Identificação de elementos da argumentação na escrita: um estudo em escola pública. Dissertação de 
Mestrado, UFPE, 2003. Autora: Myrtes Ribeiro de Lyra. 

Argumentação na sala de aula: construção de conhecimentos numa sala de aula de ciências. Dissertação 
de Mestrado, UFPE, 2002. Autora: Polyanne Maria de Araújo Coimbra Fernandes. 

A construção do conhecimento em uma sala de aula de história: o papel da argumentação. Dissertação 
de Mestrado, UFPE, 2001. Autora: Sylvia Regina De Chiaro Ribeiro Rodrigues. 

Argumentação coletiva em sala de aula e construção de conhecimentos no campo da ética: uma 
abordagem processual. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2001. Autor: Ricardo Pinho Souto. 

A influência do gênero de texto na produção de recursos coesivos por crianças. Dissertação de 
Mestrado, UFPE, 2000. Autora: Ana Paula Medeiros de Oliveira e Silva. (Co-orientação/NupArg). 

Consciência da estrutura textual e produção de texto argumentativo. Dissertação de Mestrado, UFPE, 
2000. Autora: Regina Pinheiro de Oliveira e Silva. 

A compreensão de texto em língua estrangeira em duas metodologias de ensino. Dissertação de 
Mestrado, UFPE, 1999. Autora: Ana Cláudia Leandro d’Almeida Falcão. (Co-orientação/NupArg). 



 

Filosofia para crianças: competência na resolução de problemas lógicos em contexto escolar. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, 1998. Autor: Paulo Cavalcanti Pereira.  

O desenvolvimento de habilidades argumentativas: a construção de argumentos em crianças. 
Dissertação de Mestrado, UFPE, 1998. Autora: Suzana Cordeiro de Macêdo. 

O desenvolvimento de habilidades argumentativas na escrita infantil. Dissertação de Mestrado, UFPE, 
1998. Autora: Sandra Bezerra de Andrade Vasconcelos. 

Produção de idéias e textualização na escrita argumentativa: em estudo exploratório. Dissertação de 
Mestrado, UFPE, 1998. Autora: Rosane Maria de Alencar Mattozo. 

VII- DOS INTERCÂMBIOS INTERINSTITUCIONAIS 

Centro de Estudios de la Argumentación y del Razonamiento (CEAR), Universidad Diego Portales (UDP), 
Santiago, Chile. O CEAR distingue-se como único centro de pesquisa da argumentação no âmbito da 
América Latina e Iberoamérica.  

GT-Argumentação/explicação: modos de construção/constituição do conhecimento. Grupo de pesquisa 
vinculado à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP). 

Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem (GPPL). Grupo de Pesquisa da Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP. 

Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. Instituto de Psicología da Universidad del 
Valle (UNIVALLE), Cali, Colômbia. 

VIII- DOS EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS PROMOVIDOS 

Seminário ‘Cognição e Linguagem’. UFPE, 2003. Conferencistas convidadas: Cecília Goulart, Dominique 
Colinvaux (Educação, UFF); Glória Carvalho (Psicologia, UFPE), Luís Antônio Marcuschi (Lingüística, 
UFPE), Zélia Dantas (Filosofia, UFPE); Luci Banks-Leite (Educação, UNICAMP; Sílvia Fernandes 
(Lingüística, UNESP). 

Seminário ‘Dialogismo Bakhtiniano: Interlocuções com a Lingüística, a Psicologia, e a Educação’. UFPE, 
2005. Conferencistas convidados: Beth Brait (Lingüística, USP/PUC-SP); Cecília Goulart (Educação, UFF); 
Dóris Cunha, Luís Antônio Marcuschi, (Lingüística, UFPE); Maria de Fátima Vilar de Melo (Psicologia, 
UNICAP-PE); Maria Teresa de Assunção Freitas (Educação, UFJF). 

Minicurso ‘Problemas epistemológicos en psicologia del desarrollo’. UFPE, 2006. Conferencista 
convidado: José Antonio Castorina (Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas/Conicet). 

Seminário ‘A dialogical appproach in psychology’. UFPE, 2007. Conferencista convidada: Ivana Markovà 
(Professor Emérito da University of Stirling, Escócia. Fellow of the British Psychological Society, the Royal 
Society of Edinburgh, and the British Academy). 

I Seminário Internacional ‘Argumentação na escola’. UFPE, 2009. Conferencistas convidados: Michael 
Baker (Université Paris X. Laboratoire Traitement et Communication de l'Information/LTCI/Telecom 
ParisTech); Baruch Schwarz (School of Education, The Hebrew University of Jerusalem); Claudio Fuentes 
(Centro de Estúdios de la Argumentación y el Razonamiento/CEAR, Universidad Diego Portales, Santiago 
do Chile; Maria Cristina Martinez (Grupo de Investigación en Textualidad y Cognición/GITECLE, Escuela 
de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle, Cali, Colômbia. Diretora da Cátedra UNESCO para la 
Lectura y la Escritura na América Latina e Caribe). 



 

Minicurso ‘Teoría de la Argumentación: una perspectiva histórica y comparada’. UFPE, 2009. 
Conferencista convidado: Claudio Fuentes. (Docente do Postítulo de Estudios de la Argumentación e 
Diretor do Centro de Estúdios de la Argumentación y el Razonamiento da Universidad Diego Portales, 
Santiago do Chile). 

Compreendendo o trabalho multidisciplinar de Desenvolvimento Sistemas 

Hipermídia para a Educação na perspectiva da Teoria da Atividade: o caso do 

sistema hipermídia Cem Bilhões de Neurônios  

Grupo de Pesquisa: Pesquisa e Desenvolvimento de Ambientes Construtivistas de Aprendizagem 
Presenciais e a Distância com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação - UFRJ 

Integrantes: Miriam Struchiner, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUTES/UFRJ, 
miriamstru@yahoo.com.br, Taís Rabetti Giannela, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, 
NUTES/UFRJ, taisrg@yahoo.com.br, João Cardoso de Castro, UNIFESO – Centro Universitário da Serra 
dos Órgãos, joaocardosodecastro@gmail.com 

O objetivo deste trabalho foi revisitar o processo de desenvolvimento de um material de educativo 
informatizado, em formato hipermídia, denominado “Cem Bilhões de Neurônios” (CEMBI), cuja 
finalidade é contribuir para mudanças qualitativas no processo educativo em Neurociência nos cursos 
de graduação da área Biomédica. O foco do presente estudo foi analisar os princípios norteadores, os 
acordos e procedimentos estabelecidos e a organização do trabalho, assumidos por uma equipe 
multidisciplinar, composta por professores, alunos e técnicos especializados em diferentes áreas, 
reunidos pelo interesse comum no avanço do conhecimento no contexto de uma universidade. 

Sendo esta uma atividade sócio-técnica, o aporte da Teoria da Atividade (TA) (ENGENSTRÖM, 1987) e o 
modelo proposto por Mwanza (2001) como roteiro orientador possibilitaram desvendar a dinâmica 
deste processo. A TA ofereceu um conjunto de princípios básicos para um enquadramento conceitual 
por meio do qual foi possível compreender o processo de desenvolvimento deste material educativo, 
enquanto atividade orientada-por-objetivo, social e culturalmente influenciada, singularizando ações e 
interações dos sujeitos entre si e entre artefatos.  

O modelo da TA de Engeström (1987) não pretende oferecer técnicas e procedimentos para pesquisa. 
Sua proposta é de uma abordagem conceitual, que deve ser adaptada à natureza específica da situação 
em estudo, como se tentou realizar nesta pesquisa. É nesta perspectiva que compreendemos a 
importância desta abordagem de trabalho no campo das Tecnologias de Informação e Comunicação no 
Ensino de Ciências, assumindo a singularidade dos processos de planejamento e intervenção 
educacional, pautados pelo contexto sócio-cultural e por suas condições de desenvolvimento, ao 
contrário dos modelos prescritivos regidos por procedimentos rigidos e lineares. 

Utilizamos como fontes de informação, a documentação e os produtos gerados no processo de 
desenvolvimento do CD-ROM CEMBI. Após a primeira inspeção do material, este foi organizado da 
seguinte forma: “Projetos” reúnem versões do projeto e pedidos de financiamento; “Estudos e 
Pesquisas” são trabalhos apresentados em congressos, monografias e estudos realizados sobre a 
utilização do CD-ROM com alunos de graduação; “Dinâmica de Trabalho” concentram atas de reuniões, 
emails, relatórios etc. e “Produtos” incluem materiais desenvolvidos (livro-texto e CD-ROM). O quadro 1 
apresenta detalhadamente as fontes de informação da pesquisa. 

Como os dados para a condução desta pesquisa eram documentos relativos ao desenvolvimento do CD-
ROM “Cem Bilhões de Neurônios”, optamos por um estudo de natureza qualitativa e utilizamos o 



 

método de análise de conteúdo, que compreende, "um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens" (Bardin, 1977, pág 42). 

A análise documental baseou-se nos indicadores pré-estabelecidos pela TA: (a) Sujeito(s), os indivíduos 
envolvidos na atividade; (b) Objeto, o objetivo da atividade; (c) Ferramentas, utilizadas no processo de 
“transformação”, materiais ou conceituais; (d) Regras, normas explícitas e implícitas, convenções ou 
relações sociais na comunidade; (e) Divisão do trabalho e desempenho de papéis dos sujeitos; (f) 
Comunidade, formada por sujeitos que compartilham o objetivo/objeto (KUUTI, 1995). 

Mwanza (2001) concebeu, a partir do triângulo da TA, um modelo de análise composto de seis estágios: 
Estágio 1 – Modelar a situação a ser estudada; Estágio 2 – Produzir um “sistema” de TA da situação; 
Estágio 3 – Decompor o sistema desenvolvido; Estágio 4 – Gerar Questões de Estudo; Estágio 5 – 
Conduzir uma investigação detalhada; Estágio 6 – Interpretar os achados. 

O “Estágio 1” identifica os elementos que compõem o triângulo da atividade, a partir de “oito passos” 
(Mwanza e Engeström, 2005): atividade de interesse;  objetivos; sujeitos; ferramentas; regras; divisão do 
trabalho; comunidade e resultados. O “Estágio 2” consiste no desenvolvimento do “sistema” de 
atividade a partir dos elementos identificados. Segundo Mwanza (2001), essa aproximação permite que 
o investigador focalize áreas de interesse para análise.  

Os “Estágios 3 e 4” consistem na definição de subsistemas, formados por um “ator”, sujeito ou 
comunidade; um “mediador”, ferramentas, regras ou divisão de trabalho; e um objeto(ivo), para o qual 
a atividade é orientada. Existem diferentes formas de relacionar os elementos envolvidos: a relação 
entre sujeito e objeto pode ser mediada pela ferramenta, por regras ou pela divisão do trabalho, sendo 
que estas mediações podem ser desenvolvidas tendo a comunidade como principal “ator”. Perguntas 
específicas de uma combinação particular são então geradas.  

O “Estágio 5” consiste na investigação das questões geradas e o “Estágio 6” na interpretação destes 
achados. Considerando a flexibilidade do modelo de Mwanza (2001), este serviu como roteiro 
orientador do aprofundamento da análise da atividade de desenvolvimento do CEMBI, a partir das 
fontes de informação selecionadas.  

Três questões de pesquisa foram geradas a partir dos elementos definidos no Sistema da Atividade. Sua 
formulação objetivou compreender a influência de aspectos conceituais, as normas e procedimentos 
estabelecidos e a divisão do trabalho e a dinâmica de uma equipe multidisciplinar de natureza 
acadêmica, no processo de construção de materiais educacionais para o ensino das ciências biomédicas. 
São elas: Questão 1 – Quais foram as ferramentas utilizadas pelos sujeitos e como foram utilizadas para 
alcançar os objetivos desta atividade?; Questão 3 – De que forma a divisão do trabalho estabelecida 
influenciou a forma como os sujeitos alcançaram seus objetivos? e Questão 2 – Quais regras afetaram a 
forma como os sujeitos alcançaram seus objetivos e como? 

Assim é que, a partir da analise da atividade de interesse deste estudo, foi possível constatar a coerência 
entre os princípios e as teorias educacionais, assumidas pelos sujeitos do estudo, na criação de um 
modelo de material educacional de abordagem construtivista e de seus desdobramentos conceituais 
(VYGOTSKY, 1979). Mesmo constatando que estas premissas não tenham sido formuladas por todos os 
sujeitos envolvidos, foi possível identificar as diferentes estratégias de integração e as normas e 
procedimentos estabelecidos para compartilhar esta abordagem e facilitar sua apropriação pelos 
sujeitos nas diferentes etapas do processo do trabalho da comunidade de desenvolvimento do sistema 
hipermídia. Sendo uma proposta multidisciplinar, o andamento do projeto ficou constantemente 
atrelado à interrelação das equipes envolvidas, e por conta disso, a produção do CEMBI esteve sempre 



 

comprometida com o funcionamento da dinâmica negociada, mesmo sendo esta permeada por 
tensões/contradições e, por vezes, submetida a questionamentos e revisões. Segundo Roth (2004), são 
as contradições que alavancam mudanças no sistema, por conseguinte, na evolução da atividade. 

Alguns elementos importantes também podem ser apreendidos a partir da divisão de trabalho 
estabelecida neste projeto. Por se tratar de um projeto de pesquisa envolvendo sujeitos de diversas 
áreas de conhecimento, foi possível analisar e situar a participação e as formas de colaboração e a 
influência entre sujeitos de backgrounds tão distintos trabalhando sob um mesmo objeto, bem como a 
forma como desempenharam seus papéis a partir de suas expertises e interesses pessoais no projeto. 
Desta forma, os sujeitos não apenas geraram sub-produtos, que foram compartilhados, mas também, 
neste processo, “se produziram e se reproduziram a si próprios” (DAVYDOV, 1999), como membros de 
uma comunidade. “Isto é, esta participação na atividade também produz e reproduz a estrutura da 
comunidade na qual o individuo e parte constitutiva” (ROTH, 2004, p.4). 

Quanto ao conjunto de dados utilizados por esta pesquisa, ressaltamos primeiramente a dificuldade de 
se reunir e organizar todos os documentos disponíveis, visto que muitos deles se encontravam dispersos 
entre a documentação de outros projetos. Foi relevante a organização sistemática de todo o material, 
visando destacar os principais elementos do projeto e nortear quais e como os dados poderiam ser 
trabalhados.  

Assim, a partir de toda documentação levantada, mais do que identificar elementos de um projeto, era 
preciso, por meio de um roteiro orientador (MWANZA, 2001), por estes elementos em articulação, 
evidenciando suas características e importância. Mesmo apresentando limitações para algumas 
questões, a documentação disponível revelou ser uma rica fonte de dados de pesquisa sobre um 
processo complexo. A TA enfatiza as condições materiais concretas da atividade humana. Mas, 
enquanto outras abordagens não enfatizam as motivações das acoes construtivas do projeto, a TA 
defende uma analise hierárquica da atividade humana, onde se evidenciam meios e fins, de modo não 
sequencial e não linear, como se da no fluxo de tempo normal do projeto. Tomando a atividade de 
desenvolvimento do CEMBI como unidade básica de analise, a TA ressaltou as necessidades humanas 
que conduziram a atividade, na consecução de seus objetivos. A TA se mostrou, em sua aplicação neste 
caso, ordenadora de seu levantamento histórico e, sem duvida, promissora para análises deste gênero. 
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Condições de desenvolvimento humano e práticas contemporâneas: as 

relações de ensino em foco  

Grupo de Pesquisa: Pensamento e Linguagem, GPPL; Faculdade de Educação, FE; Universidade Estadual 
de Campinas, Unicamp. 

Integrantes: Ana Luiza Bustamante Smolka, FE/Unicamp – asmolka@unicamp.br, Lavinia Lopes Salomão 
Magiolino, FE/Unicamp – lmagiolino@yahoo.com.br, Flavia Faissal, FE/Unicamp – 
faissalflavia@gmail.com, Daniela Dias dos Anjos, FE/Unicamp – dani_anjos@hotmail.com, Débora 
Dainez, FE/Unicamp – ddainez@yahoo.com.br, Thelma Belo Anacleto dos Santos, FE/Unicamp – 
thelmabelo@hotmail.com, Cristina Hulshof, FE/Unicamp - hul.cris@gmail.com, Raquel Minako Kusunoki, 
FE/Unicamp – raquelminako@hotmail.com, José Carlos Pinto Filho, FE/Unicamp – 
garfildeano@yahoo.com.br, Eduardo Caliendo Marchesam, FE/Unicamp – ecmarchesan@hotmail.com, 
Carolina Fantin, FE/Unicamp – cah.fantin@gmail.com, Isnary Araújo, SME/Campinas – 
isnary@gmail.com, Augusta tié Yamamoto, SME/Campinas – augustatie@gmail.com, Roberta Scian, 
SME/Campinas – roberta.scian@gmail.com, Claudia Regian Squarizzi Bittencourt, SME/Campinas – 
cacau2318@gmail.com, Paulo Henrique Oliveira, SME/Campinas – paulo.emef@gmail.com 

O objetivo dessa apresentação é colocar em discussão algumas questões sobre o desenvolvimento 
humano que têm emergido no âmbito do projeto que vimos realizando  atualmente em uma escola 
pública brasileira. A proposta de atuação e investigação envolve o trabalho compartilhado entre 
professores em exercício na escola, professores em formação e pesquisadores na universidade.  

As inúmeras contradições que persistem no cotidiano da escola, no processo de democratização do 
ensino, na formulação das políticas públicas, na produção e acesso ao conhecimento, indicam que o 
estudo das interações e condições concretas no interior da escola ainda se faz necessário. Concepções 
de ensino, de linguagem, de desenvolvimento humano, de currículo, vão se transformando e impactam 
as formas de organização da escola e as práticas na sala de aula (ciclos, escola de nove anos, avaliação, 
progressão continuada, educação inclusiva, projeto político-pedagógico, definição e ocupação de 
cargos...). Assim, as condições concretas e as contradições levam a constantes questionamentos dos 
modos como a educação formal vem se realizando na contemporaneidade.  

Um dos problemas persistentes com relação aos estudos em Psicologia e Educação consiste nos modos 
de problematizar e investigar a emergência de novas possibilidades de ação humana, nas imbricações da 
ontogênese com a cultura e a história. Nesse sentido, problematizamos o estatuto dos instrumentos 
técnicos e semióticos na história da produção cultural do homem e as condições de acesso e utilização 
dessa produção nas relações de ensino. O uso de instrumentos é um dos assuntos mais relevantes na 
obra de Vigotski (1995). O caráter basilar atribuído a este tema deve-se à função transformadora 
possibilitada não apenas pela utilização, mas pela criação de artefatos como meio e modo de 
apropriação da natureza e constituição da atividade simbólica, viabilizada pela produção de signos. Na 
filogênese do homem, a criação e uso de instrumentos marca um momento na constituição humana 
definidora e constituidora dos aspectos humanizadores da espécie. Em se tratando de um projeto que 
busca entender as condições de desenvolvimento humano na contemporaneidade, torna-se relevante 
que a análise das condições e dos modos de apropriação dos instrumentos técnico-semióticos – 
incluindo as novas tecnologias -  faça parte desse trabalho.  

Assumindo que o acesso às novas tecnologias não elimina, mas pode redimensionar ou transformar a 
utilização de tantos outros recursos historicamente produzidos, destacamos a importância de se estudar 
as contribuições e implicações destes novos recursos, indagando sobre como estes impactam as 
relações de ensino. Se, por um lado, eles são fundamentais como conteúdo da educação das novas 



 

gerações, por outro lado, não descartam as muitas outras formas de produção humana. A questão 
então é entender como essas produções são apropriadas (ou não), como são disponibilizadas (ou não), 
como são ensinadas (ou não) na escola, para além do mero uso instrumental. A compreensão do 
impacto que tem a utilização dos novos instrumentos técnicos semióticos na escola, representados 
pelas novas tecnologias de (in)formação, passa, necessariamente, pela compreensão não só do que os 
homens fazem com os instrumentos, mas do que os instrumentos fazem com os homens, afetando e 
transformando as práticas sociais. 

Muitas indagações se levantam: Como o homem vai se constituindo e sendo afetado pela produção de 
suas próprias condições de existência? Como os instrumentos e as técnicas que vão sendo produzidos e 
se tornam disponíveis na cultura transformam os modos de aprender e ensinar? Como compreender o 
estatuto dos instrumentos técnico-semióticos nos processos de apropriação e incorporação da cultura? 
Se compreendemos o desenvolvimento humano marcado pelo movimento histórico, como lidar com a 
rapidez e a complexidade cada vez maior da produção e das transformações que se operam nos modos 
de vida, quando somos instados a ensinar, inclusive o que ainda não sabemos? 

Interessados, portanto, em investigar as situações e as relações de ensino, indagamos sobre as 
condições de vida que (não) mudam e perguntamos: Como as condições (de realização) da atividade (na 
escola e/ou fora dela) afetam (ou podem mudar) os sentidos de uma situação experienciada? Como vão 
se dando os modos de apropriação do conhecimento e incorporação das práticas (transformação, 
abreviação), relacionadas ao  desenvolvimento da criança, à constituição dos sujeitos, à emergência de 
novas formas de atividade e novas práticas? Que diferença faz(em) (as condições de) o conhecimento? 

Trabalhar com base na constatação de Vigotski de que “objeto e método se constroem no percurso” é 
um risco que temos assumido. Nossa opção por esse modo de realização da pesquisa se baseia nos 
pressupostos que assumimos, na concepção de que estudar o desenvolvimento é estudar o movimento. 
Mais ainda, quando se trata de um projeto de atuação na escola e o trabalho de investigação, 
conceituação e teorização é feito na dinâmica das relações, nas negociações cotidianas, nas avaliações 
do processo, nas constantes retomadas e ponderações.  

Esse modo de trabalho teórico e conceitual implica a interlocução com autores em vários campos de 
conhecimento - Vigotski, Bakhtin, Foucault, Pêcheux, Bourdieu, Elias, Certeau, Castoriadis, Eagleton, 
Tomasello, Damásio, dentre outros -, mostrando-se provocativo e em aberto. Como tem sido apontado, 
argumentado e discutido em nossos trabalhos, essa interlocução traz importantes implicações de 
caráter metodológico. A construção dos dados, o recorte das situações empíricas, os procedimentos de 
análise também vão se (re)configurando. Explorando várias possibilidades de análise, realizamos 
diversos “exercícios do olhar” (Smolka, 2000) nas (re)configurações de objeto e método, inspirados em 
princípios da etnografia, da sociologia histórica, da antropologia cultural, da psicologia do 
desenvolvimento, dos estudos da linguagem. 

O projeto se desdobra em 4 eixos de estudo: 1. anos iniciais do ensino fundamental, com foco nas 
relações professor/aluno/conhecimento e nas relações família/escola; 2. anos finais do ensino 
fundamental, com foco nas experiências e concepções de cidadania e nas práticas de leitura; 3. 
condições e práticas de educação inclusiva; e 4. formas de gestão e trabalho docente. Nesta 
apresentação, estaremos privilegiando questões de ordem teórico-metodológica, epistemológica e 
política relacionadas aos eixos em pauta, com base nas análises preliminares do material empírico 
registrado e discutido no grupo até o momento. 

Palavras chave: desenvolvimento humano – relações de ensino – perspectiva histórico-cultural. 



 

Crianças na Paisagem: Estratégias de Apropriação, Produção e Re-

configuração do Espaço. 

Grupo de Pesquisa: Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância (GRUPEGI) Universidade 
Federal Fluminense 

Integrantes: Prof. Dr. Jader Janer Moreira Lopes Programa de Pós-Graduação em Educação/Campo de 
Confluência: Linguagem, Subjetividade e Cultura/Universidade Federal Fluminense e-mail: 
jjanergeo@gmail.com ou jjaner@pq.cnpq.br 

Retorno a escola depois de 01 mês de férias escolares. Já estou aguardando as crianças próximo ao pátio 
onde brincam em seu horário fora da sala de aula. Elas chegam em fila cantando uma música típica da 
Educação Infantil. Ao me verem muitas acenam, sorriem. Assim que passam pelo portão, a fila é 
desfeita, algumas correm e me abraçam, outras se dirigem direto ao escorregar e à casinha, outras 
correm entre as formas espaciais presentes naquele local. 

Há muitos comentários sobre como estava o lugar na ausência delas, uma das meninas diz que a casa 
estava uma bagunça... “tudo fora do lugar”, um dos meninos comenta que... “o buraco aumentou” 
(fazendo menção a uma área do pátio sem grama) e os demais, posicionados em volta, olham e 
confirmam que...sim. Naquele dia de retorno à escola, os comentários sobre o lugar dominaram a 
conversa: “a cozinha precisa de lavar tudo”; “precisamos limpar a casa”, à medida que retornavam ao 
lugar, falas eram feitas, percorrendo todo o espaço, não somente com os movimentos, olhares e ações, 
mas também com a voz. 

(Nota de campo, agosto de 2008) 

Nos últimos anos um novo olhar sobre as crianças e suas infâncias tem sido sistematizado em diversas 
áreas do conhecimento, os estudos da Sociologia da Infância, da Antropologia da Infância, da Geografia 
de Infância, da Psicologia do Desenvolvimento, entre outras, têm contribuído para a emergência de um 
novo paradigma, novos ângulos de se perceber e compreender as crianças e suas ações frente ao 
mundo em que se inserem. 

Em trabalhos anteriores (Lopes e Vasconcellos, 2005)1 temos refletido sobre a infância como um espaço 
de embate entre os diferentes agentes e setores que buscam trazer as crianças para suas áreas de 
influência, o que coloca essa categoria na condição de território, onde diferentes grupos, instituições e 
outros se aproximam, afastam, dialogam, conflitam na produção de saberes (e poderes) relativos às 
crianças e suas infâncias 

Esses embates têm gerado diferentes paradigmas ao longo da história da infância que se desdobram em 
diferentes implicações e atuações. A infância percebida muito mais pela sua ausência, pela sua 
incompletude tem sido uma das concepções hegemônicas que se espraiam em várias dimensões sociais 
e materializam ações em diversos campos, como na área da educação.  

Poderíamos agregar, ainda ai, mais uma negatividade: a do espaço e, também do tempo, a noção de 
uma infância percebida como sujeitos “a-topos”, ou seja, de lugar nenhum, como sujeitos a-temporais, 
de tempo nenhum, deslocadas de seus espaços e de seus tempos. 
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Essa forma de ver a criança e de conceber a infância, nega seu papel de sujeito social, nega a existência 
de suas histórias e geografias, nega suas possibilidades de construção, de ação e de diálogo na produção 
dos espaços e tempos em que se inserem e a coloca na condição de sujeitos passivo, e, portanto passível 
de receber ações que vem dos outros que compõem seus cotidianos. 

Os estudos clássicos de Piaget (Piaget e Inhelder, 1993)2 influenciaram toda uma geração de estudiosos 
e de pesquisas no tocante as crianças e suas espacialidades, marcando desde as concepções mais 
amplas (como os programas e estudos curriculares, por exemplo, definindo qual realidade espacial 
deveria ser trabalhada em cada série ou ciclo escolar) a situações mais específicas (como o ensino da 
cartografia para crianças, a organização do espaço para as creches e pré-escolas, entre muitos outros). 

Porém, a experiência espacial é sempre uma experiência mediada, o contato com os artefatos e objetos 
nele presentes, é um contato que permite vivenciar a filogênese humana, na sua própria ontogênese, 
não para repeti-la ou recapitulá-la, mas para possibilitar de emancipação humana e a condição de 
humanização.   

Algo percebido por nós em pesquisas anteriores, como o trabalho com crianças migrantes de diferentes 
idades (Lopes, 2003)3, que se deslocam tanto dentro de uma mesma unidade geográfica (a cidade, por 
exemplo) quanto em unidades geográficas diferenciadas (entre estados), demonstrou que elas não 
sistematizam suas espacialidades num sentido linear de apreensão, mas deslocam-se por cima das 
fronteiras estabelecidas e constroem diferentes percepções dessas dimensões. Suas falas e desenhos 
dividem-se entre os diversos pontos por onde passaram, poucas referências fixas atadas a apenas um 
local.  

Uma coisa é a construção conceitual e vivencial dos territórios oficiais constituidores da organização 
espacial dos estados modernos (compreendidos geralmente como rua, bairro, município, estado e assim 
por diante) e outra é a vivência espacial das crianças nesses territórios, sentidos, percebidos, usados e 
abusados de forma completamente arbitrária às suas perspectivas originais, ou seja, seus espaços 
apropriados, espaços reconfigurados, espaços transformados e produzidos. Em pesquisa recente (Lopes, 
2006)4 foi possível ver determinadas parcelas do espaço urbano existente em três cidades escolhidas 
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para o trabalho de campo, tornarem-se lugares de crianças, locais cujas funções originais não foram 
pensadas para elas, mas que sofreram apropriações e tornarem espaços de suas presentificações, como 
os entornos das escolas, onde havia sempre crianças brincando, correndo, conversando ou fazendo 
outras ações, nas áreas gramadas de jardins, onde foi comum observar brincadeiras diversas, como 
piques e jogar bola, nas ruas, nas galerias que se transformam em lugares de brincar, de vender balas, 
ou até mesmo de malabarismo, em troca de alguns centavos que ajudam na sobrevivência. 

As crianças são assim, produtoras de culturas próprias e negociam com as demais categorias presentes 
na sociedade, suas existências, buscando negar a condição de categoria submetida – e é isso que 
possibilita a transgressão/inversão de uso do espaço originalmente concedido e concebido. 

O projeto em questão foi constituído a partir dessas assertivas e situa-se como desdobramento desses 
trabalhos anteriores junto Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância (GRUPEGI/CNPq). 

Partindo do pressuposto que as crianças imprimem suas presenças nas paisagens, estabelecemos como 
foco de interpretação e análise a tentativa de compreender e responder as seguintes questões: como 
ocorrem as práticas espaciais pelas crianças em suas vivências e no estabelecimento das culturas de 
infância? Quais são as estratégias de apropriação e produção do espaço pelas crianças e as suas re-
configurações como territórios e lugares? Como esses espaços concebidos se transformam em espaços 
vividos?  

Este projeto trabalha assim, nas interações das crianças com os demais sujeitos de suas vidas cotidianas, 
mas tendo como foco central as dimensões do espaço geográfico (espaço concebido, vivido e percebido) 
e em suas categorias de análise: paisagem, território e lugar, numa área que temos nomeado de 
Geografia da Infância e usa como referencial teórico a linha de estudos sócio-histórico-cultural. 

Nas observações percebeu-se a constante capacidade de transformação da lógica espacial, bem como o 
estabelecimento de lugares e territórios. Os estreitos liames entre essas duas dimensões geográficas nos 
remeteu a observá-las de forma conjunta: para as crianças a prática espacial é uma prática de lugar-
território, já que apreendem o espaço em suas escalas vivenciais, a partir de seus pares, do mundo 
adulto, da sociedade em que se inserem.  

Na constituição dos territórios-lugares, pode-se perceber a presença dos seguintes situações:  

a vivência do espaço como interação, como processo e não como palco, local de passagem ou superfície 
ocupada; o espaço não é concebido como métrico, como extensão, mas como intensidade;  

a presença de processos de subversão do espaço, de ir contra o instituído, o reconhecimento de espaços 
tidos como proibidos, mas muitas vezes acessados a partir de suas encontros com os pares;  

nos  processos de subversão da ordem previamente instituída, estão presentes não só o acesso ao 
espaço vedado, mas também na forma original dos objetos, nos artefatos de infância e nas maneiras 
como são utilizados, como os brinquedos presentes nos parques, nas praças e em outros locais, que 
geralmente fogem ao padrão inicial; sua função primária; 

o conhecimento da comunidade de criança, do sentimento de identidade e pertença, que faz a 
separação delas com os demais grupos sociais, na medida em que existem artefatos, locais, movimentos 
que são típicos de crianças, reconhecidos e nomeados por elas;  

uma grande capacidade de abstração das crianças, de uma invenção produtiva, que difere das 
anteriores, pois essas criam, a partir do espaço e dos artefatos aí presentes, situações, objetos, coisas, 
nomeações; 



 

na vivência do espaço as crianças não estão construindo outros espaços dentro do espaço, elas estão 
produzindo uma espacialidade não existente. Nesse processo elas experimentam a sensação de lugares, 
de territórios.  Sejam espaços dados, vedados ou “entre”, o que as crianças vivenciam em suas 
interações com outras são as multiplicidades de possibilidades do uso desse espaço. 

Pode-se observar, assim, que há momentos em que as crianças subvertem, há momentos em que 
interpretam, reproduzem o espaço e seus objetos, e há momentos de criação, de invenção, 
transformando-os, reorganizando os princípios da forma, função, localização, organização, 
representação e outros, a partir de suas ações. 

Porém as observações nos permitiram revelar uma vivência espacial muito significativa para as crianças: 
em suas interações espaciais está presente a fala e o brincar como forma de perceber e apropriar-se do 
espaço, sobretudo quando esse era um espaço novo, desconhecido. 

Tais dados nos levaram a seguinte afirmação: se a apropriação do espaço é uma dinâmica sensório-
motora, onde a ação está sempre presente, a fala e o brincar também se mostraram como elementos 
importantes nessa condição. As crianças ao explorarem os espaços, o fazem utilizando seu corpo, seus 
movimentos e ações, porém usam a fala, o jogo simbólico, o brincar também como estratégia de 
apropriação. 

Essa inferência, ainda primária, inaugurou uma nova etapa de pesquisa e consolidou esse projeto, cujo 
propósito central é compreender como essas dimensões integram-se ao processo de construção e 
representação da noção espacial em crianças pequenas? 

Esses achados nos remetem também aos constructos elaborados por Vygotsky e seus colabores 
(1991,1994, 1996, 1998), esse autor em suas pesquisas demonstrou que no processo de inserção social, 
de resolução de problemas essas atividades (fala, jogos, brincar) são elementos fundamentais, 
dimensões significativas no desenvolvimento humano e na constituição das chamadas funções mentais 
superiores, típicas da espécie humana.  O encontro com as teorias vygotskianas nos permite revisitar os 
dados já coletados nesses anos de trabalho de campo e nos novos que virão, possibilitando abrir novas 
fontes de interpretação e compreensão da dimensão espacial em crianças, como nos mostra a nota de 
campo a seguir: 

Dois meninos pegam uns engradados vazios de refrigerante. Um deles entra dentro da caixa e o outro 
começou a empurrar fazendo um som de carro. Eu estava próximo observando e resolvi perguntar: O 
que é isso? Um carro? Apontando para o engradado. O menino que estava de fora me respondeu: 
“Não...É uma caixa de cerveja”. Rapidamente questionei apontando para o menino que estava dentro da 
caixa: “Então ele é uma cerveja?” “Não...Ele é uma criança, não tá vendo?” Eles retornam à brincadeira. 
O menino que estava dentro pulou para fora e disse para o outro: “Agora em empurro o carro, entre lá 
dentro”.5 

Formação de educadores  

Grupo de Pesquisa: Seteira/ Colégio 7 de Setembro - Temática: Formação de educadores na perspectiva 
sócio histórico cultural, cadeia criativa e colaboração 

                                                             

5 Nota de campo da Pesquisa “Crianças na Paisagem: Estratégias de apropriação, produção e re-configuração do 

espaço”. Financiamento CNPq e FAPERJ.  



 

Integrantes: Elys Vânny Fernanda Rodrigues de Oliveira, Eunice Andrade de Oliveira Menezes, , Fábio 
Delano  Vidal Carneiro,  Glaucia Martins de Carvalho, Lila Clotilde Barbosa Xavier, Maria Regina dos 
Passos Pereira, Maria Helena Colin de Soárez e Maria do Socorro Pereira., Rachel Ângela Rodrigues Dias. 

O Grupo de Estudos Seteira, assim batizado em alusão à “fresta nas paredes de um edifício para a 
entrada de luz para o interior”, foi fundado em outubro de 2008, tendo a princípio, apenas seis 
componentes, todos gestores do Colégio 7 de Setembro, em Fortaleza, Ceará.   

O SETEIRA estruturou-se como Grupo de Estudos e Pesquisa com foco na formação de educadores, com 
apoio da Direção do Colégio 7 de Setembro, da seguinte maneira: Inicialmente o SETEIRA priorizou como 
meta a formação da equipe pedagógica, agindo no aprofundamento teórico e prático desse grupo, não 
perdendo de vista o desejo de polinização do saber. A ideia de expandir o grupo foi surgindo pelo desejo 
de levar para a sala de aula as contribuições trazidas pela fundamentação teórica com base na Teoria 
Sócio-Histórico-Cultural, operando, portanto, a transformação desejada nos contextos escolares.  

Os componentes do SETEIRA acordaram que era chegada a hora de expandir sua ação e abriram a 
possibilidade de participação de representantes dos diversos níveis de ensino, desde a Educação Infantil 
até o Ensino Médio, tanto para professores, quanto para coordenadores pedagógicos, orientadores 
educacionais  e  supervisores do Colégio 7 de Setembro. 

 A resposta foi imediata, indicando, nitidamente, interesse e curiosidade por parte da comunidade 
pedagógica que ingressava no grupo, verificando-se claramente o desejo crescente pelo 
aprofundamento teórico e o entendimento de que teoria e prática são aspectos indissociáveis da ação 
docente. Cremos que o que mobilizou o interesse do grupo foi o fato de trabalharmos com uma 
metodologia que propiciava colaboração na  reflexão sobre as falas, uma vez, que todos tinham a 
oportunidade de se expressar independente do nível de conhecimento que cada um trazia, mesmo que 
isso não ocorresse todas as vezes.  

Passamos a viver a realidade da Cadeia Criativa (Liberali, 2008) como atividade de produção de 
significados compartilhados que se tornam parte dos sentidos que embasam as performances (ações-
discursos dos educadores) . Esse movimento deu origem a novas sementes, pois para nossa felicidade 
alguns dos componentes levaram as ideias ali discutidas para compartilhar com outros sujeitos, surgindo 
assim, um outro grupo de estudos denominado PRÁXIS, formado por professoras estagiárias da 
Educação Infantil , e Supervisora Pedagógica desse nível de ensino. No Práxis, os sentidos foram 
produzidos diferentes da atividade primeira, ou seja, a fundação do SETEIRA, porém mantendo-se 
alguns traços dos significados compartilhados produzidos nesse primeiro grupo. Era a Cadeia Criativa 
tomando forma e se materializando através dessas ações. 

Para dar conta do planejamento dos encontros instituiu-se o Grupo Base, formado pelas pessoas que já 
compunham o SETEIRA. O objetivo do Grupo Base era planejar e organizar os encontros e dar suporte 
aos mediadores responsáveis por cada estudo. No estabelecimento das Regras e Divisão de Trabalho,  o 
Grupo Base colocou como um objetivo importante discutir a base teórico-metodológica utilizada com 
foco na: 

 

 Organização argumentativa da linguagem para minimizar o temor dos participantes quanto à  
exposição de idéias, dúvidas e anseios, relacionados à à formação de um profissional 
colaborativo e reflexivo tão discutida na nossa instituição no último ano; e  na 

 Teoria Sócio-Histórico-Cultural e o conceito  central de mediação com base na argumentação 
realizada pelo confronto entre sentidos na produção de significados compartilhados (Vygotsky, 
1934) embasaram as discussões para a educação e prática sócia. Não deixamos de considerar  a 



 

importância de outras vertentes teóricas e o quanto elas contribuem para a democracia do 
pensamento pedagógico, suas necessidades e  escolhas. Enfocamos como objeto a leitura e 
estudo prévio dos textos a serem discutidos  e prousemos como regras para organização das 
discussões  a necessidade da divisão de trabalho com o rodízio de lideranças na coordenação do 
Grupo Base e na mediação dos encontros. Outros objetos enfocados nas atividades: 
planejamento e avaliação dos encontros e, participação em eventos científicos para a divulgação 
do trabalho teórico-prático do grupo.  

 Pretendemos, assim, desenvolver uma comunidade de formação contínua e de pesquisa, que se 
expanda interna e externamente indo além do nosso lócus, de forma que os participantes 
fossem protagonistas desse movimento, contagiando outros  e disseminando essa ação e sua 
relevância.  

 Considerando o processo de consolidação do SETEIRA, ao longo de um ano e cinco meses de 
encontros realizados, percebemos como resultados: 

 Desejo de transformação das práticas pedagógicas em prol de minimizar as condições de 
injustiça dentro do contexto social. 

 Mudança de paradigma na formação de educadores. 

 Superação do medo de exposição da falar  

 Valorização do erro como propulsor para o processo de aprendizagem. 

 Desejo de construir o conhecimento numa dimensão coletiva de formação continua. Maior 
autonomia por parte dos professores quanto ao processo de auto-formação.  

 Apresentação em congressos dos resultados teórico-práticos do trabalho do grupo. 

 

 

Atualmente, devido ao exercício da reflexão crítica, ampliamos os objetivos do SETEIRA e assim 
podemos elencar como metas do nosso grupo  o suscitar da reflexão e do espírito investigativo, a 
expansão do conceito da colaboração e da sua prática e a disseminação da cadeia criativa.  

 

Concluindo, o SETEIRA é um grupo de estudo e pesquisa que tem como objetivo gerar e difundir 
conhecimentos que contribuam para a formação dos nossos educadores e, conseqüentemente, 
favoreçam a melhoria da qualidade do ensino. Apostamos na construção de conhecimento que seja 
capaz de aproximar teoria e prática e alavancar as atividades e os projetos desenvolvidos no chão da 
sala de aula. Participar do Grupo implica em considerar que somos agentes transformadores, 
pesquisadores e, acima de tudo, conscientes das metas que resultem na transformação do 
conhecimento cotidiano em científico. Trabalhamos com desafios que permitam aos membros 
participantes irem além do que já sabem (conhecimento cristalizado), buscando soluções que superem 
sempre as já conhecidas. Procuramos oportunizar momentos de discussão, de respostas, caminhos, 
construções, desconstruções e reconstruções de forma criativa, estabelecendo entre todos que 
participam a troca das muitas possibilidades do pensamento. 
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Formação profissional, atividade e subjetividade: aspectos indissociáveis da 

docência.  

Grupo de Pesquisa: Atividade e Subjetividade: categorias fundamentais da prática docente/ Programa 
de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação/ Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) 

Integrantes: Wanda Maria Junqueira de Aguiar/ PUC-SP/ iajunqueira@uol.com.br , Claudia Leme 
Ferreira Davis/ PUC-SP/ claudiadavis@pucsp.br, Maria F. Brando/ PUC-SP/ mariafbrando@hotmail.com, 
Marília Facco/ PUC-SP/ marilia.facco@terra.com.br , Virgínia Campos Machado/ PUC-SP/ 
vickynut@hotmail.com, Marina Borges e Silva/ PUC-SP/ marinabs_psico@hotmail.com , Vivian C. B. 
Rachman/ PUC-SP/ virachman@uol.com.br, Júlio R. Soares/ PUC-SP/ julioribeirosoares@yahoo.com.br, 
Silvia Costa Barbosa/ PUC-SP/ silviacostab@yahoo.com.br  

A intenção deste pôster é apresentar, em linhas gerais, as características, fundamentação, objetivos e 
resultados preliminares de um projeto de Cooperação Acadêmica no âmbito do Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica – PROCAD, Edital PROCAD Número 01/2007. Tal projeto conta como integrantes 
pesquisadores dos seguintes Programas de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Educação 
Brasileira – UFAL; Programa Pós-Graduado em Educação: Psicologia da Educação, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP e Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estácio de Sá – RJ. Pretende-se, por meio dessa proposta de intercâmbio, desenvolver 
atividades de pesquisa, de ensino e de formação de recursos humanos em nível de pós-graduação, as 
quais serão orientadas por um único eixo temático: O TRABALHO DOCENTE. 

Objetivos da pesquisa: Esse estudo faz uma série de perguntas a respeito do trabalho docente, bem 
como sobre as discordâncias e conflitos que ele coloca para o professor e demais profissionais da área. 
Vale ressaltar que todas as questões da pesquisa, conforme esperado, encontram-se interligadas, de 
modo que respostas alcançadas em uma delas constituem subsídios para as demais e vice-versa. São 
elas: Como se configura, para o professor, o trabalho docente? Como concebe os alunos e a relação que 
o professor mantém com eles?Qual é a concepção de ensino-aprendizagem-avaliação que deve nortear 
o trabalho docente? Quais são os objetivos do trabalho docente? Quais são os sentidos e significados 
que o professor atribui ao trabalho docente e como eles se articulam na constituição de sua 
subjetividade docente? Existem significados partilhados entre os professores? Se sim, quais? Quais são 
os suportes ou os apoios com que os professores contam para enfrentar os impasses do trabalho 
docente? Como esse suporte é significado pelos professores? Os sentidos e significados atribuídos à 
atividade docente serão transformados em função da participação nessa pesquisa (autoconfrontação 
simples e cruzada, explicado mais à frente)?Como se dá a dinâmica do desenvolvimento profissional em 
cada professor que participa do estudo e no conjunto de professores investigados, a partir da 
observação e análise da prática docente? A atividade docente dos professores se modifica? Como isso se 



 

dá para cada professor e para o conjunto deles? Os procedimentos de confrontação simples e cruzada, 
quando empregados na análise da atividade docente, podem ser úteis na formação de professores? 
Quando? Em quais circunstâncias? Dada a complexidade metodológica ( inclusive pelo seu caráter 
interventivo) e a quantidade de objetivos propostos, a pesquisa em questão conta com a participação de 
6 doutorandos e uma mestranda, além das duas coordenadoras do projeto. Apesar da pesquisa ainda 
não estar finalizada, já temos organizado o capítulo teórico, metodológico e alguns dados preliminares, 

Fundamentação teórica: O referencial teórico utilizado é uma síntese da triangulação de três propostas 
teóricas e metodológicas que são entendidas, neste projeto, como possível de serem articuladas, 
gerando um campo teórico capaz de iluminar a realidade  a ser estudada. Assim, será utilizada a 
proposta da psicologia Sócio Histórica (autores centrais – Vygotski e Leontiev), a da Ergonomia Francesa 
(Yves Clot) e das Representações Sociais (Moscovici, Abric)  

Partimos da idéia de que a linguagem é aspecto central do arcabouço teórico, buscando analisar a 
relação que ela mantém com o trabalho docente e com o pensamento. Isso se justifica na medida em 
que a linguagem nos torna seres cuja essência é inegavelmente social, posto que a consciência humana 
é semioticamente estruturada.  

Método: O principal recurso do método a ser empregado está na imagem como suporte da observação: 
todas as situações de desempenho profissional são gravadas em vídeo e, posteriormente, discutidas 
pelos participantes. A importância de observar uma atividade de trabalho reside menos no que se pode 
por meio dela observar do que nas diferenças encontradas entre aqueles que a observam. Dessa forma, 
especial atenção é dada, aqui, às diferenças encontradas entre aqueles que observam o registro de uma 
dada atividade docente. 

De fato, considera-se central que os sujeitos - observados pelo(s) pesquisador(es) e colega(s) – ao 
exercer a docência, possam se tornar, eles mesmos, observadores de seu próprio trabalho. É por esse 
meio e apenas por ele que Clot (2001, p. 10) acredita que “a experiência vivida possa se transformar em 
meio de viver outras experiências”, uma vez que implica o desenvolvimento subjetivo daquilo que foi 
experimentado, ou seja, o desenvolvimento da atividade. Dessa forma, o objetivo da pesquisa não está 
em coletar dados via observação e, sim, em permitir o desenvolvimento da observação dos próprios 
professores sobre sua própria atividade, colocando-os em posição de transformá-la. 

Proposta de obtenção de informações: Autoconfrontação simples e cruzada. A autoconfrontação 
simples refere-se à interação sujeito, imagem e investigador(es). Em outro momento dois professores – 
um cujo trabalho foi filmado e outro um docente convidado, com experiência similar - reúnem-se para 
analisar as imagens gravadas, na presença dos pesquisadores. À relação estabelecida entre sujeitos, 
imagens do colega trabalhando e investigador(es) chama-se de autoconfrontação cruzada. A confecção 
de uma seqüência de imagens, selecionada a partir do conjunto do material registrado e validado pelo 
grupo, encerra essa fase da pesquisa. 

Referencial de análise: Coerente com os pressupostos apresentados, a análise se constituirá num 
movimento que, tendo a realidade empírica como ponto de partida, pretende buscar articular a tarefa, 
o real da atividade, a atividade real e seu produto, em especial para aqueles que a executam. O foco da 
análise é apreender o movimento contraditório criado entre falas, representações sociais e trabalho 
docente, à luz das prescrições da tarefa, de seus produtos, do referencial teórico e dos objetivos da 
pesquisa. As unidades de análise são, portanto, três: o registro da atividade, as falas dos sujeitos sobre a 
atividade que realizou (autoconfrontação simples) e as falas do outro professor sobre o trabalho 
registrado (confrontação cruzada). Quanto aos sentidos e os significados atribuídos pelos sujeitos 
(individual e coletivamente) à atividade, far-se-á uso dos procedimentos sugeridos por Aguiar e Ozella 
(2006), partindo de pré-indicadores até alcançar os núcleos de significação.  



 

Adicionalmente, no que se refere às representações sociais sobre o trabalho docente, será empregado, 
no tratamento do teste de “livre evocação de palavras”, o software EVOC, seguindo a orientação de 
Vergés (1994). Esta técnica de análise permite identificar os possíveis elementos do núcleo central 
considerando a freqüência (F) e a ordem média de evocação da palavra (Tura, 1998). 

No momento, já foi realizada a revisão da literatura, a organização de uma primeira versão do 
referencial teórico e metodológico e reuniões de discussão entre as três Universidades para discutir o 
piloto realizado e as questões teóricas. 

Para este ano está programado a coleta de dados, ou seja: a realização das entrevistas e das 
autoconfrontações. Também realizaremos discussões de avaliação (entre as três Universidades) acerca 
das tarefas realizadas e delinearmos os procedimentos de análise. 

 

Gêneros, ensino e formação de professores de LE:o processo de 

aprendizagem-e-desenvolvimento e transformação da atividade na trajetória 

entre duas instituições  

Grupo de Pesquisa: Seqüência didática para construção da compreensão escrita em língua inglesa: 
elaboração e aplicação, Universidade Federal do Acre. 

Transposição didática de gêneros e formação de professores de língua estrangeira, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 

Integrantes: Paula Tatianne Carréra Szundy, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
ptszundy@uol.com.br  

A partir do pressuposto que orienta pesquisas da vertente sócio-histórica-cultural de que nossa 
trajetória em instituições diversas são fonte de aprendizagens-e-desenvolvimento, isto é, aprendizagens 
que conduzem ao desenvolvimento e revolucionam a atividade, este pôster pretende relatar a minha 
trajetória de pesquisa na transição entre duas instituições federais de ensino superior: a primeira no 
norte e a segunda no sudeste do Brasil. 

Para relatar esta trajetória “entrelugares” marcada por ressignificações e rupturas da minha atividade 
como professora, pesquisadora e formadora, focarei nas ações, implicações e resultados de dois 
projetos: um já finalizado e o outro planejado, a espera da avaliação dos pares e a espreita de futuros 
integrantes. 

A partir do pressuposto de que os processos de aprendizagem-e-desenvolvimento em pesquisas 
envolvem a internalização, ressignificação e transformação de conhecimentos historicamente 
cristalizados no decorrer de nossa participação em comunidades de prática diversas, a divisa entre as 
trajetórias construídas e àquelas em construção são tênues, transformando lugares geograficamente 
distantes em “entrelugares”, espaços inter-relacionados onde passado, presente e futuro formam um 
amálgama e desencadeiam processos identitários sempre fluídos e em construçao.  

O primeiro “entrelugar” é a Universidade Federal do Acre onde trabalhei por quase quatro anos e 
coordenei o projeto intitulado Seqüências didáticas para construção da compreensão escrita em língua 
inglesa: elaboração e aplicação no período de agosto de 2006 a julho de 2009. Orientado pela 
concepção de que as aulas de Prática de Ensino no curso de graduação em Letras devem formar o 
professor-pesquisador envolvido em um processo contínuo de reflexão crítica sobre suas próprias ações 
e engajado na busca de transformações para práticas pedagógicas vigentes, o projeto buscou subsídios 



 

especialmente nas propostas curriculares postuladas por documentos prefigurativos (PCN LE e LM e 
OCEM-LE), na psicologia histórico-cultural de Vygotsky (Vygotsky, 1930 e 1934)  e nas teorias sobre 
gêneros do discurso e ensino (Bakhtin, 1953; Dolz e Schneuwly, 2004; Rojo, 2001, entre outros) 
subsídios teóricos e metodológicos para implementação de uma proposta pedagógica para ensino-
aprendizagem da língua inglesa no ensino fundamental e médio. 

Conforme sugerido pelo título, o projeto foi orientado por dois eixos centrais: a elaboração de 
seqüências didáticas para construção da leitura em língua inglesa e a posterior aplicação destas SDs em 
cursos de extensão para alunos do ensino básico. Interligado inicialmente às disciplinas Metodologia de 
Ensino da Língua Inglesa e Prática de Ensino da Língua Inglesa, o projeto passou a contar posteriormente 
com a participação de bolsistas de iniciação científica e alunos de pós-graduação. 

Os resultados do projeto buscaram atingir de forma inter-relacionada os alunos, a professora 
proponente, o Curso de Letras da UFAC e as escolas da rede pública onde o projeto foi executado.   Os 
principais impactos esperados em cada um dos membros e instituições envolvidas são descritos a seguir: 

Alunos 

Levá-los a: 

 Compreender, analisar e refletir criticamente sobre as relações entre os construtos teórico-
metodológicos estudados no decorrer do curso de graduação e pós-graduação  e situações 
concretas de ensino-aprendizagem de língua inglesa; 

 Compreender as relações entre docência e pesquisa de forma a incentivar o desenvolvimento 
do professor-pesquisador; 

 Engajar-se em um processo reflexivo contínuo que possibilitasse a reflexão crítica sobre a 
própria prática e a prática dos colegas de forma a buscar transformações para práticas 
pedagógicas vigentes; 

 Realizar pesquisas a partir de critérios metodológicos e teóricos confiáveis e relatar os 
resultados dessas pesquisas em textos e esferas científicas diversas. 

Professora proponente 

 Com a realização desse projeto, a professora proponente pretendeu: 

 Buscar caminhos que fizessem com que  projetos relacionados às práticas de ensino da língua 
inglesa constituíssem de fato espaços que permitissem ao aluno/professor vivenciar práticas 
pedagógicas contextualizadas,  significativas e críticas, intervindo de forma colaborativa e 
transformadora na escola onde o estágio e/ou observação foram realizados; 

 Refletir criticamente sobre sua própria intervenção e contribuição na formação pré-serviço dos 
alunos; 

 Coletar dados para futuras pesquisas, artigos e projetos de formação pré ou em serviço de 
professores de LE.  

Curso de Letras da UFAC 

 Em relação ao Curso de Letras os impactos esperados foram: 

 Realizar ações na área de Formação de Professores de LE que conjuminassem com o novo 
Projeto Pedagógico do Curso de Letras, com as novas Diretrizes Curriculares para Formação de 
Professores e com as pesquisas atuais na área de Educação e Lingüística Aplicada. 



 

 Compartilhar os resultados do projeto com outros colegas do Departamento de Letras que 
lecionam disciplinas relacionadas à Prática de Ensino de Língua Portuguesa, Língua Francesa e 
Língua Espanhola de forma a incitar ações capazes de transformar o processo de formação 
como um todo no Departamento. 

Escolas da rede pública 

 Por fim, em relação às escolas onde o projeto foi aplicado esperou-se: 

 Interferir no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa no ensino fundamental e 
médio; 

 Envolver professores, coordenadores e alunos em um processo de reflexão e avaliação contínua 
sobre o projeto e suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem; 

 Contribuir para aprimorar a construção da compreensão escrita em língua inglesa tendo em 
vista a importância do domínio da leitura para uma participação social mais justa e igualitária e 
para dar continuidade aos estudos em nível de graduação e pós-graduação. 

Durante seus três anos de execução, o projeto tentou inter-relacionar atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, constituindo-se um espaço de construção do conhecimento sobre a futura prática nas 
disciplinas pedagógicas (Metodologia, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado), uma fonte de diálogo 
com a educação básica através dos cursos de extensão ministrados para alunos da rede pública de 
ensino do estado do Acre e, por fim, um espaço de pesquisa sobre transposição didática de gênero e 
ensino de leitura em LE. A construção de conhecimento nesse espaço foram sempre marcadas pelo 
confronto – entre métodos situados e não situados de ensino da leitura; leitura voltada para localização 
de informação e leitura crítica; gêneros e tipos textuais, textos autênticos e não autênticos, só para 
mencionar alguns poucos exemplos. Problematizações de conflitos dessa natureza contribuíram e foram 
fundamentais para a criação de zonas potenciais para a aprendizagem-e-desenvolvimento de todos os 
participantes envolvidos e, portanto, para que eu enquanto professora-pesquisadora reconstruísse 
constantemente minhas concepções sobre transposição didática de gêneros e formação de professores.  

Além da percepção de que a concepção de leitura crítica, entendida como uma leitura pautada 
principalmente em práticas de reflexão sobre a linguagem, de análise lingüística, mereça ser mais 
problematizada e debatida no processo de formação de professores de LE (Szundy, 2007; Szundy e 
Cristóvão, 2008, Szundy, no prelo), as lacunas desse projeto anterior apontam para a necessidade de um 
outro projeto que: 

 Contemple não apenas a compreensão escrita mas a compreensão e produção de gêneros orais 
e escritos nos estudos sobre transposição didática de gêneros; 

 Estenda as reflexões acerca de transposição didática de gêneros e ensino de línguas/formação 
de professores para além do ensino básico (educação infantil, educação de jovens-adultos, 
educação superior, cursos de línguas, educação a distância, etc); 

 Inter-relacione os estudos de transposição didática de gêneros do discurso/texto com questões 
de letramento, inclusão/exclusão, multimodalidade, identidade e outras que integram o escopo 
transdisciplinar da Lingüística Aplicada. 

 Proponha ações na formação inicial e continuada de professores. 

É, portanto, a minha valoração apreciativa sobre estas lacunas que levaram a proposição do projeto 
Transposição didática de gêneros e formação de professores de língua estrangeira na minha trajetória 
“entrelugares”. 



 

Este segundo “entre-projeto”, ainda a espera da atitude responsiva dos pares da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro para ser implementado na graduação e pós-graduação propõe-se a: 

 Engajar o graduando e pós-graduando na implementação e/ou análise de práticas de ensino que 
utilizam gêneros discursivos/textuais como instrumentos para construção da 
compreensão/produção oral e escrita em LE de forma a promover a transposição e confronto de 
conhecimentos teórico-metodológicos para situações concretas de ensino-aprendizagem 
visando o engajamento do professor-pesquisador em um processo contínuo de reflexão e 
transformação da prática; 

 Orientar a elaboração de seqüências didáticas (SDs) para o desenvolvimento da 
compreensão/produção escrita e oral em LE em contextos educacionais variados com base em 
concepções da teoria sócio-histórica de Vygotsky, em diretrizes curriculares diversas 
(Schneuwly; Dolz et al, 2004; PCN LE e LM, 1998, OCEM, 2006) e em estudos variados sobre a 
relação gêneros discursivos/textuais e ensino; 

 Analisar o processo de progressão do conhecimento nas SDs elaboradas e/ou confrontar este 
processo com práticas de ensino-aprendizagem decorrentes da aplicação/utilização de SDs; 

 Avaliar continuamente essa aplicação em grupos de estudo/sessões reflexivas de forma a levar o 
graduando e pós-graduando a compreender as complexas inter-relações entre teoria e prática 
visando o desenvolvimento da habilidade de refletir criticamente sobre suas ações; 

 Levar o graduando e pós-graduando a compreender as relações intrínsecas entre docência e 
pesquisa por meio do relato científico dos resultados de suas experiências em relatórios, artigos 
científicos, comunicações e painéis que podem ser publicados em periódicos e apresentados em 
eventos da área; 

 Criar espaços para avaliação contínua da minha prática enquanto pesquisadora e formadora de 
professores tanto na graduação quanto na pós-graduação; 

 Continuar a divulgar os resultados de pesquisa decorrentes desse projeto em eventos científicos 
da área e publicações diversas.6 

Ao compartilhar a vertente sócio-histórica-cultural como base teórico-metodológica e tomar a noção de 
ZPD como espaço para atividade revolucionária, ambos os projetos buscam compreender atividades de 
ensino-aprendizagem de línguas e formação de professores que utilizam gêneros como instrumentos no 
processo de construção do conhecimento de forma a buscar transformações para estas atividades e 
para os participantes nela envolvidos. 

Inclusão Digital no Curso de Letras da PUC-SP  

                                                             

6  Conforme já relatado, este projeto está vinculado a minha trajetória de pesquisa na Universidade Federal do Acre 

de 2006 até meados de 2009, a qual inclui a realização de projetos de pesquisa, extensão, orientações de mestrado e 

iniciação científica concluídas e orientação de duas dissertações de mestrado ainda em andamento. Durante essa 

breve trajetória de pesquisa, problematizei questões de transposição didática de gêneros e formação de professores 

em vários eventos da área e quatro artigos (Szundy, 2007; Szundy & Cristóvão, 2008; Szundy, 2009; Szundy, no 

prelo). 



 

Grupo de Pesquisa: Tecnologia Educacional e Educação a Distância – TEED - PUC-SP 

Integrantes: Angelita Quevedo – PUC-SP/ TEED – angelita.quevedo@pucsp.br, Adolfo Tanzi Neto – PUC-
SP/TEED – tanziadolfo@yahoo.com 

Esta pesquisa insere-se na interface das seguintes áreas: educação a distância (EAD), inclusão digital e 
formação de professores de língua estrangeira para contextos digitais. 

No contexto dinâmico da sociedade contemporânea, mudanças intensas e contínuas ocorrem em escala 
global. Observa-se, notadamente, o avanço significativo das tecnologias da informação e comunicação 
(TIC7), as quais não só interferem na forma de se organizar e fazer ciência, mas também inauguram 
novas modalidades de comunicação. A partir de então, o conhecimento passou a poder ser construído 
com base em informação disponível não só em redes acadêmicas mas em outros tipos de redes sociais 
encontradas na Internet. O chamado usuário passou a poder participar, interferir, redirecionar, 
manusear não só o conteúdo mas também a decidir como esse conteúdo pode ser veiculado. Uma das 
conseqüências naturais dessa inserção tem sido particularmente desafiante -  lidar com o analfabetismo 
e a exclusão digital das minorias sociais. E uma das alternativas para enfrentar esse desafio é a criação 
de oportunidades para acesso,  conhecimento e uso da tecnologia digital. 

As novas necessidades da sociedade mediatizada exigem que as gerações que se encontram hoje na 
escola estejam preparadas para um novo tipo de atuação profissional e para o exercício pleno da 
cidadania.  

A aprendizagem por meio de ambientes virtuais ou pelo computador como mediador do processo passa 
a ser uma realidade em algumas instituições educacionais que procuram prover o aluno com as 
ferramentas de que ele precisa para um desempenho profissional condizente com as demandas da 
sociedade contemporânea.  Dessa forma, as instituições de ensino que incorporam as TICs às suas 
práticas pedagógicas possibilitam aos alunos uma vivência mais adequada às demandas da sociedade.  

Com as TICs, um grande potencial para a educação superior e para a formação continuada surge. Porém, 
é preciso cautela na abordagem empreendida, uma vez que se corre o risco de usar a tecnologia para 
agravar, ainda mais, a exclusão social e, no caso, especificamente, a digital. Nesse cenário, a 
universidade tem uma de suas grandes responsabilidades: a formação de novos espaços educacionais e, 
ao mesmo tempo, a preocupação de atender as novas exigências geradas pela sociedade, partindo de 
uma perspectiva humanista.  

A principal abordagem teórica que fundamenta a pesquisa que ora desenvolvemos  é a teoria da 
atividade (TA) iniciada por Vygotsky (1896-1934) e desenvolvida por Leontiev (1903-1979) e Luria (1902-
1977), atualmente expandida por Yrjö Engestöm (1948 -   ). Considera-se que qualquer atividade 
humana objetiva mudanças na realidade natural e social por meio da construção de novas formas e 
aspectos da realidade e da transformação de material em produtos (Davydov, 1999). A atividade 
humana é societária em sua essência e isto implica esferas de interação e comunicação em ação. 
Aprender é uma atividade humana e é fundamentalmente uma experiência social de interação por meio 
da linguagem e da ação (Vygostsky, 1984).  Assim, pela linguagem o homem consolida seus laços 
societários e também acumula conhecimentos e transmite informações.  

A interação social é origem e motor da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual (Vygotsky,1974; 
1984). Na visão vygotskiana, todas as funções no desenvolvimento do ser humano aparecem primeiro 
no nível social (interpessoal), depois, no nível individual (intrapessoal).  A aprendizagem humana 

                                                             

7
 Referimo-nos especialmente à tecnologia eletrônica, com destaque para a informática, o computador e a Internet. 



 

portanto, pressupõe uma natureza social específica e um processo por meio do qual as pessoas 
compartilham e constroem conhecimento.  

Conseqüentemente, em um ambiente virtual de aprendizagem (ou aprendizagem em rede), a interação 
deve propiciar uma comunidade de aprendizagem, de discurso e de prática que produza significados, 
compreensão e ação crítica; exerça a aprendizagem de cooperação e de autonomia; assegure a 
centralidade do indivíduo na construção do conhecimento e possibilite resultados de ordem cognitiva, 
afetiva e de ação. 

Vygotsky (1974, 1984) enfatizou o papel da comunidade na construção do conhecimento por meio de 
um processo que denominou sócio-histórico. As pessoas vivem e se desenvolvem sob condições 
culturais e históricas. Elas modelam e mudam sua vida social com base nas interações com o mundo. Ao 
mesmo tempo, são constantemente afetadas pelas ações e reações da natureza e da sociedade. A 
atividade humana é, primeiro de tudo, caracterizada pela comunicação e pela co-operação entre as 
pessoas (Lompscher, 1999). Embora o ser humano tenha potenciais inatos de conhecimento e cognição, 
as funções superiores envolvem o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a 
liberdade do indivíduo em relação ao meio-ambiente. Essas funções superiores decorrem, em grande 
parte, de um processo de aprendizagem e desenvolvimento social.  

A inserção de artefatos culturais foi revolucionária. O ser humano não mais poderia ser visto isolado de 
seu meio sociocultural e a sociedade não mais poderia ser entendida sem a intervenção dos indivíduos 
que usam e produzem os artefatos. Os objetos então deixaram de ser meros produtos brutos e 
passaram a ser entidades culturais e a ação orientada para o objeto passou a ser a chave para o 
entendimento humano. Ao longo da história, homens construiram e transformaram ferramentas que 
influenciaram suas transformações; semelhantemente, as ferramentas usadas nas interações sociais 
foram importantes para o desenvolvimento humano. O homem e seu ambiente mutuamente se 
transformam em uma relação dialética. Culturalmente, as ferramentas e o conhecimento pertencente a 
elas,  passam de geração para geração com seu constante uso. 

No mundo de hoje, a aprendizagem distribuída8 baseada em uma plataforma educacional é uma 
realidade que não pode ser desconsiderada quando se fala em entender atividades humanas. Tendo em 
vista que nossa pesquisa se insere no campo da atividade humana, escolhemos trabalhar com a teoria 
da atividade porque ela incorpora o social à natureza humana; assim, a relação do homem com o 
ambiente passa a ser mediada por signos (como a línguagem) e artefatos ou instrumentos.   

Tendo a teoria da atividade como aporte teórico (Engeström, 1987), o projeto que ora desenvolvemos 
pretende analisar qual o perfil do aluno ingressante no curso de letras da PUC-SP no que diz respeito às 
competências e habilidades necessárias para uma aprendizagem no ambiente digital.  

A análise desse perfil é feita com base nas relações que encontramos na estrutura do sistema de 
atividade em foco: o engajamento do aluno na disciplina Tecnologias Digitais.  As relações que se 
estabelecem no sistema de atividade são responsáveis pelo contexto e pelo significado das ações 
individuais (Engeström, 1987). Essas relações foram percebidas com base nas manifestações escritas dos 
alunos no ambiente digital. Por meio da manifestação escrita (intenção consciente), o aluno interagiu 
segundo determinados objetivos (conscientes ou não) para concretizar determinadas metas.Na teoria 
da atividade, as intenções surgem a partir das contradições percebidas pelos indivíduos – o que eles 
acreditam que precisam saber para concretizar um objetivo e o que eles sabem de fato (Jonassen, 1999 
                                                             

8 A aprendizagem distribuída pode ser entendida como um modelo educacional onde os recursos das tecnologias de informação são usados para 

que professores e alunos se comuniquem, compartilhem idéias, troquem habilidades e conhecimentos. 



 

apud Quevedo, 2005). Com base nas manifestações escritas pretendemos levantar as contradições 
existentes que nos ajudem a analisar o perfil do aluno. Uma primeira análise identificou a existência de 
contradição primária no vértice do sujeito e de contradições secundárias nos vértices da ferramenta e 
das regras. As contradições levantadas parecem ajudar a distinguir três tipos de perfis. 

Informe científico sobre o grupo de estudos sobre teoria histórico-cultural e 

práticas pedagógicas – PUC Goiás (Goiânia)  

Grupo de Pesquisa: GRUPO DE ESTUDOS SOBRE TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Goiânia) 

Integrantes: José Carlos Libâneo, Libaneojc@uol.com.br, Raquel A. Marra da Madeira Freitas 
gerraq@uol.com.br 

2. Histórico e caracterização do GE 

A atividade deste Grupo de Estudos vincula-se ao Grupo de Pesquisa “Teorias da Educação e Processos 
Pedagógicos”, criado e cadastrado no CNPq em 1999, ligado ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da então Universidade Católica de Goiás, tendo como Líderes José Carlos Libâneo e Raquel 
Aparecida Marra da Madeira Freitas. Esse Grupo inclui a Linha de Pesquisa Teoria histórico-cultural e 
práticas pedagógicas, que dá nome também ao Grupo de Estudos. 

Desde sua criação, nossos estudos e pesquisas trabalham com aportes da teoria histórico-cultural, da 
teoria da atividade e da pesquisa cultural, visando contribuir para o desenvolvimento teórico da 
didática, das didáticas específicas e de outras práticas escolares ligadas ao ensino e à aprendizagem nos 
diversos níveis do sistema escolar. De modo especial, nossos estudos estão apoiados nos trabalhos de 
Vasili Davídov, Serena Vegetti, Seth Chaiklin e Mariane Hedegaard, entre outros. 

As pesquisas 

No período de 2002 a 2003 foi desenvolvida a pesquisa “A pedagogia do pensar e do aprender como 
requisito para a formação de sujeitos críticos e pensantes: as contribuições da teoria histórico-cultural 
da atividade (Vigotski, Leontiev e Davídov), das teorias da cultura (Bruner, Bourdieu, Perez Gomez, 
Gimeno Sacristán e outros)”. Entre 2003 e 2004, outra pesquisa foi realizada: “Contribuições das teorias 
atuais da cultura no campo da Sociologia da Educação para uma pedagogia do pensar”. Esses dois 
projetos geraram várias publicações, registradas no tópico seguinte. 

Estas pesquisas permitiram a intensificação das investigações possibilitando o surgimento, em 2004, do 
Grupo de Estudos. Dessa forma, entre 2004 e 2009, em continuidade à investigação anterior, foram 
desenvolvidas três pesquisas. A primeira, mais ampla, foi intitulada “As investigações atuais no campo 
da psicologia histórico-cultural, da teoria da atividade e da pesquisa cultural e aplicações ao 
desenvolvimento teórico da didática, das didáticas específicas e de outras práticas escolares ligadas à 
atividade de aprendizagem”. O objetivo foi buscar aprofundamento dos estudos anteriores, 
estabelecendo um vínculo mais direto com a didática e as didáticas específicas. Para isso procurou-se 
trazer para as pesquisas algumas investigações recentes do campo da teoria histórico-cultural e da 
pesquisa cultural, especialmente as produzidas em países nórdicos por autores como Chaiklin, 
Hedegaard, Lompscher, Engestrom. A segunda pesquisa, intitulada “Contextos socioculturais e 
aprendizagem escolar”, teve como objetivos investigar as posições em torno do conceito de cultura 
(antropologia, sociologia, teorias de currículo) e seu papel na explicação do processo de aprendizagem 
como processo culturalmente mediado. A terceira, vinculada à didática da geografia, intitulou-se “Lugar 



 

e cultura urbana, pensando e atuando com o lugar: do pensamento empírico ao pensamento teórico-
cientifico no ensino de Geografia.  

A pesquisa atual 

Presentemente, duas pesquisas estão em andamento. 1) “A investigação recente no âmbito da 
concepção histórico-cultural e da pesquisa cultural para a renovação do campo investigativo e prático da 
didática”. 2) “A categoria cultura na teoria histórico-cultural e na teoria sociocultural: aproximações 
possíveis e contribuições para a didática”. Ambas procuram fazer avançar a contribuição da teoria 
histórico-cultural para a didática a partir da teoria do ensino desenvolvimental de Davídov, buscando, 
também, extrair elementos da corrente sociocultural. Elas foram formuladas a partir de reflexões sobre 
questões teóricas que nos parecem cruciais para o avanço de nossas investigações: 

a) A necessidade de aprofundar o entendimento do conceito de cultura em Vygotsky e em 
Davídov, em cotejamento com outras posições, especialmente da teoria sóciocultural, a fim de 
apreender melhor, nas condições sociais e culturais atuais, a relação entre os processos 
cognitivos e fatores socioculturais e institucionais nas aprendizagens escolares. 

b) O lugar da teoria do ensino desenvolvimental de Davídov, na tradição da Escola de Vigotsky, na 
renovação da didática. Esta teoria permite firmar um entendimento de que, a par de outros 
elementos que concorrem para a melhoria das aprendizagens escolares, a formação de novas 
ações mentais pelo aluno e o desenvolvimento de novas formas de atividade com as ações já 
formadas, permitem o desenvolvimento de competências e habilidades de pensamento. 
Todavia, também parece-nos necessário considerar o potencial teórico da teoria da atividade 
em seus desenvolvimentos recentes, aprofundando mais as possibilidades de contribuição da 
teoria sóciocultural. 

c) Essas considerações suscitam outra temática: as práticas de organização e gestão das escolas e 
sua repercussão na aprendizagem dos alunos e dos professores. Neste quadro, a teoria 
histórico-cultural da atividade poderá trazer contribuições substantivas já que ela propõe-se, 
precisamente, a explicar a relação entre a ação humana e as relações e situações culturais, 
históricas, etc., compreendendo a estrutura da atividade humana em contextos socioculturais e 
institucionais. 

d) Dentre as mais destacadas interpretações da obra de Vygotsky, captamos três delas que, por um 
lado, podem ser entendidas como substantivamente distintas e, por outro, como 
complementares: a teoria histórico-cultural, a teoria da atividade e as teorias socioculturais (cf. 
Cole, Wertsch, Daniels). Por um lado, parece-nos claro que essas abordagens partem de 
diferentes concepções de conhecimento: uma que o conhecimento é um processo mental que 
supõe uma estrutura interna da atividade humana; outra o consideram um processo lingüístico 
ou semiótico, em que estão implicadas práticas socioculturais. Consideramos que podem ser 
complementares, especialmente quanto a suas aplicações ao ensino e aprendizagem. 

Em síntese, nossos estudos e pesquisas são portadores de elementos teóricos da concepção histórico-
cultural, especialmente na formulação de Vasili Davidov que, a nosso ver, realiza uma conexão criativa 
entre a teoria histórico-cultural, na tradição de Vigotsky, e a teoria da atividade de Leontiev. A partir de 
sua formulação o GE está buscando compreender melhor o papel da didática na atividade mental dos 
alunos, na promoção de sua aprendizagem em íntima relação com sua formação intelectual e 
desenvolvimento. A pesquisa atualmente em andamento amplia a temática dos trabalhos anteriores, 
abrindo perspectivas de estudo em outras direções, por exemplo, incorporando proposições de Chaiklin 
e Hedegaard, que conectam uma posição davidoviana a contribuições da teoria sociocultural.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4700983P4#PP_Pensando e atuando com o lugar: do pensamento emp%C3%ADrico ao pensamento te%C3%B3rico - cientifico no ensino de Geografia#PP_Pensando e atuando com o lugar: do pensamento emp%C3%ADrico ao pensamento te%C3%B3rico - cientifico no ensino de Geografia
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4700983P4#PP_Pensando e atuando com o lugar: do pensamento emp%C3%ADrico ao pensamento te%C3%B3rico - cientifico no ensino de Geografia#PP_Pensando e atuando com o lugar: do pensamento emp%C3%ADrico ao pensamento te%C3%B3rico - cientifico no ensino de Geografia


 

3. Principais produções dos pesquisadores integrantes do GE 
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Educativa, v. 1, p. 25-45, 2006. 

LIBÂNEO, José C. Concepciones y prácticas de organización y gestión de la escuela: consideraciones 
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4. Atividades de Intercâmbio e outras atividades 

O Grupo de Estudos Teoria Histórico-Cultural e Práticas Pedagógicas mantém intercâmbio regular, de 
caráter informal, com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Atividade Pedagógica (GEPAPE), do 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, visando 
intercâmbio visa à participação dos integrantes em atividades de ambos os Grupos em encontros, mini-
cursos, seminários, bancas, etc., organização de colóquios científicos e permuta de publicações. 

O GE realiza sessões de estudo, geralmente no 2º semestre de cada ano, abertas a mestrandos, 
doutorandos internos e externos, e a outros docentes e pesquisadores interessados 

O GE está preparando para publicação três livros: 

a) Teoria histórico-cultural e metodologia de disciplinas específicas, com capítulos de alunos-
orientandos pertencentes à Linha de pesquisa. 

b) Didática desenvolvimental: uma perspectiva históricocultural (Coletânea de artigfos de José Carlos 
Libaneo e Raquel A. M. Madeira Freitas) 



 

c) A teoria do ensino desenvolvimental de Vasili Davidov (seleção de textos de livros em inglês 
organizados por S. Chaiklin e Mariane Hedegaard). 

O ensino e o aprendizado de ciências em um mundo complexo  

Grupo de Pesquisa: EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E COMPLEXIDADE (ECCO) 

Integrantes: Cristiano Rodrigues de Mattos, André Machado Rodrigues, Esdras Viggiano de Souza, Felipe 
Prado Pazello dos Santos, Fernanda Cavaliere Ribeiro Sodré, Francisco Amancio Cardoso Mendes, 
Jackelini Dalri, José Luís Nami Adum Ortega, Juliano Camillo, Luciani Bueno Tavares, Patricia Weishaupt 
Bastos 

O Grupo de Pesquisa em Educação em Ciência e Complexidade se dedica a explorar aspectos sócio-
histórico-culturais na educação em ciências nos diversos níveis de ensino. Realizamos a pesquisa no 
ensino de ciências com ênfases na Teoria da Atividade, no modelo de Perfil Conceitual e em sistemas 
complexos. Trabalhamos na perspectiva de propor um modelo de representação dinâmica (perfil 
conceitual) que dê conta do processo de internalização e externalização que se dá na atividade humana 
(Teoria da Atividade), em particular nos processos dialógicos em salas de aula de ciências. Estamos 
trabalhando, também, na perspectiva de contribuir com a Teoria da Atividade tratando a atividade 
humana como um sistema complexo integrado de níveis hierárquicos de atividades-ações-operações 
coordenados. Assim, todo processo de análise/construção da atividade humana pressupõe recortes nas 
formas de representar/agir o/no mundo complexo. Advogamos que o processo de representação do 
mundo deve compreender uma complexidade semelhante que pode ser modelada como um perfil 
conceitual complexo que apresenta dimensões epistemológica, ontológica e axiológica. Nessa 
perspectiva tratamos da aprendizagem de conceitos científicos, do processo de generalização, do ensino 
da ciência como ensino de segunda língua, da construção curricular como a complexificação do 
conhecimento escolar, ou seja, o diálogo entre conhecimento científico e cotidiano, etc. 

O Projeto PEIC - formação de professores e o ensino de inglês para crianças  

Grupo de Pesquisa: O Projeto PEIC - formação de professores e o ensino de inglês para crianças  

Integrantes: Rosinda de Castro Guerra Ramos - PUC-SP rramos1@uol.com.br, Zico Ferreira – 
zico_spuza@yahoo.com.br, Irene Izilda da Silva – izildagrf@yahoo.com.br, Roberta Lopes – 
moonlopes@hotmail.com, José Neto Cândido Torres – torresn8@bol.com.br, Débora Maiana – 
debmariana@yahoo.com.br, Tânia Gerônimo – tfelipe@bol.com.br, Luciana Lorandi de Ornellas – 
lu_lorandi@ig.com.br, Terezinha Martins Conrado – tmconrado@uol.com.br 

Este pôster relata a experiência que vem sendo desenvolvida pelo Projeto PEIC – Formação de 
Professores para o Ensino-Aprendizagem de Inglês para Crianças, no programa de LAEL da PUC-SP, na 
área de Linguística Aplicada e focaliza em especial um dos objetivos do projeto que é a experiência 
vivenciada pelos participantes desse Projeto maior, no projeto intitulado Projeto Creche - Inglês. Esse 
projeto tem o patrocínio da Associação Cultura Inglesa de São Paulo e  é oferecido a crianças carentes, 
como parte de um programa de ação social e cultural, desenvolvido em uma creche da zona sul de São 
Paulo. Ele é ao mesmo tempo um desdobramento de um outro Programa de Formação de Professores 
da rede pública Reflexão sobre a Ação: o professor de Inglês Ensinando e Aprendendo (Celani, 2003), 
porquanto seus participantes são professores egressos desse Programa,os quais se juntaram, sob a 
coordenação de uma das professoras tutoras, para a realização desse projeto. Inicialmente os 
professores pesquisadores se reuniram para trabalhar no planejamento e desenvolvimetno de um curso 



 

de língua inglesa para alunos freqüentadores dessa creche que estão na faixa de 7 a 9 anos de idade. O 
trabalho de pesquisa  alicerçou-se em bases de colaboração crítica (Magalhães,2006), uma vez que 
buscou investigar como novos significados construídos conjuntamente e colaborativamente poderiam 
promover a formação crítico-reflexiva e a transformação dos diferentes participantes da pesquisa, ou 
seja,  como diferentes conhecimentos são trazidos para a (re)construção de um conhecimento que 
passa a ser compartilhado, tornando os participantes dessa pesquisa co-responsáveis pelas ações a 
serem desenvolvidas no planejamento, implementação e ações em sala de aula, na comunidade escolar 
específica. Esse trabalho também se fundamenta em Vygotsky (1930-1934) e Bakthin (1929 – 1975),  
autores que norteam  critérios específicos que visam à construção de um currículo crítico que possa 
garantir a constituição do aluno como cidadão crítico, ético, situado num mundo globalizado. Para a 
consecução desses objetivos, várias ações foram tomadas em conjunto. Neste trabalho, é apresentada e 
ilustrada a experiência colaborativa de desenhar, selecionar, desenvolver e aplicar materiais que 
pudessem contribuir para a realização desses propósitos. Apresentam-se   a contextualização da 
pesquisa e dos passos que nortearam decisões relativas a objetivos, a escolha do tema e conteúdos a 
serem trabalhados. Em seguida, o desenvolvimento do material: princípios e critérios norteadores da 
seleção e elaboração, explicitando-se também recursos e limitações. A implementação é ilustrada e são 
feitas algumas considerações de como esse trabalho pode possibilitar o desenvolvimento de ações que 
desencadeiam um pensar crítico  entre os alunos e os pesquisadores. 

O estudo desenvolvido tem como foco a formação de professores de língua inglesa para o ensino-
aprendizagem em uma perspectiva de educação infantil bilíngue. Esta pesquisa crítica de colaboração 
(Magalhães 2006) investiga como novos significados construídos conjunta e colaborativamente 
promovem a formação crítico-criativa e a transformação de si mesmo e dos outros e criam mobilidade 
dentro do grupo de formação denominado Grupo Gestor (Liberali & Sanchez, 2008). Nessa perspectiva, 
professores-formadores e professores em formação assumem papéis específicos, definidos de acordo 
com os conhecimentos que trazem para o grupo e, ao longo do processo, (re)constroem o 
conhecimento que os empoderam. No Grupo Gestor, todos os participantes tornam co-responsáveis por 
todas as ações a serem desenvolvidas em sala de aula e na comunidade escolar. Essa pesquisa 
fundamenta-se em Vygotsky (1930-1934) e Bakthin (1929 – 1975) e na Teoria da Atividade conforme 
proposta por Engeström (1987-2005). A formação parte de critérios norteadores específicos que visam à 
construção de um currículo crítico-criativo, fundamentado pelo agir cidadão e pela ética 
interdependente.  As reuniões de formação entre a professora-formadora e os cinco professores em 
formação ocorrem no LAEL/PUC-SP, enquanto que as atividades docentes acontecem entre professores 
em formação e um grupo de vinte crianças de três anos de uma creche da cidade de São Paulo. 

Relações “Sujeito-Comunidade-Objeto” no desenvolvimento e análise de um 

curso virtual para docentes universitários  

Grupo de Pesquisa: Pesquisa e Desenvolvimento de Ambientes Construtivistas de Aprendizagem 
Presenciais e a Distância com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação - UFRJ 

Integrantes: Taís Rabetti Giannella, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUTES/UFRJ, 
taisrg@yahoo.com.br, Miriam Struchiner, Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUTES/UFRJ, 
miriamstru@yahoo.com.br 

Este trabalho tem como objetivo integrar a Teoria da Atividade (TA) e seus elementos na construção de 
uma abordagem teórico-metodológica para o desenvolvimento e a análise de um curso virtual para 
docentes universitários: “A Internet no Ensino Superior: recursos e aplicações”.  



 

A partir do modelo conceitual proposto pela TA (Engeström, 1987; Mwanza & Engeström, 2005; 
Mwanza, 2001), o desenvolvimento dos elementos e da dinâmica do curso foram orientados pela 
identificação dos componentes fundamentais da atividade: sujeitos, docentes universitários da área da 
saúde; comunidade, a integração entre os alunos (docentes universitários) e os orientadores/tutores e 
objeto da atividade, os conteúdos, recursos e atividades disponibilizados no curso, relacionados ao uso 
das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) no ensino de ciências e saúde. A identificação 
destes componentes e de sua influência mútua contribuiu para o planejamento da dinâmica do curso, 
na medida em que se procurou: (1) considerar o perfil e as necessidades do público-alvo no 
desenvolvimento dos recursos informacionais e das atividades. Assim, tendo em vista o pouco tempo 
para a realização do curso, a provável falta de familiaridade com as ferramentas tecnológicas e a 
necessidade de os docentes visualizarem uma aplicabilidade imediata dos conhecimentos adquiridos 
nesta experiência de formação em suas práticas de ensino, foram oferecidos textos conceituais curtos e 
atuais, desenvolvidos propriamente para o curso, assim como foram indicados exemplos de aplicações 
da Internet na área do ensino das ciências e saúde. Além disso, todas as atividades tinham como 
objetivo o desenvolvimento de algum produto aplicável ao contexto de ensino de cada participante; (2) 
estabelecer uma dinâmica aberta e informal, não prevendo-se a existência de uma tutoria formal, mas 
de orientadores para dinamizar as atividades, preferencialmente por meio de espaços coletivos, como o 
fórum de discussão (3) ressaltar a visão do objeto como algo construído coletivamente e que, portanto, 
se alimenta e se transforma com as experiências e contribuições da comunidade envolvida. Assim, mais 
que a mera transmissão de informações, a dinâmica do curso se baseou em atividades que privilegiavam 
a cooperação, explorando as experiências de cada docente na construção coletiva de conhecimento. 

A análise do curso foi realizada a partir da implementação de uma experiência piloto com um grupo de 
37 docentes universitários da área da saúde de diferentes universidades públicas brasileiras. Os 
resultados obtidos permitiram compreender a dinâmica da relação entre os componentes básicos da 
atividade – sujeitos, comunidade e objeto - e de suas mediações, em três relações fundamentais: (1) 
sujeito – ferramentas – objeto, (2) sujeito – regras – comunidade e (3) comunidade – organização do 
trabalho – objeto (Jonassen, 1999).  

Do ponto de vista da relação “sujeito – ferramentas – objeto”, constatou-se que como as ferramentas 
de trabalho exigiam um certo esforço e tempo para serem compreendidas, acabaram assumindo o papel 
de objeto da aprendizagem ao invés de ferramentas de manipulação e de exploração do objeto 
(recursos de conteúdo e atividades). As ferramentas comunicacionais foram planejadas para 
potencializar relações de troca entre os sujeitos, caracterizando uma (re)construção coletiva do objeto. 
No entanto, os participantes relacionaram-se de forma diferenciada, configurando diferentes perfis de 
acordo com seu envolvimento nas atividades ao longo do curso: participativos, observadores e 
visitantes. Os participativos (n=6) utilizaram mais as ferramentas e trocaram mais informações. Já no 
caso dos sujeitos “observadores” (n=18), a maioria dos participantes, o objeto foi explorado de uma 
maneira mais individualizada. Os visitantes (n=13) não estabeleceram nenhum vínculo do curso, 
evadindo do mesmo. 

Do ponto de vista da relação sujeito – regras – comunidade, procurou-se analisar como os docentes 
estabeleceram relações para formarem uma comunidade de aprendizagem. Embora o modelo e a 
estrutura do curso previssem uma série de orientações e procedimentos para o desenvolvimento da 
dinâmica da aprendizagem, estas eram apenas iniciais e previam alterações, bem como o surgimento de 
novas regras específicas ao contexto da atividade educativa. Para isso, contavam com a participação e o 
envolvimento dos alunos/docentes em sua definição. Verificou-se que a apropriação sobre o processo 
de aprendizagem, no sentido de se poder negociar e transformar não só o objeto da aprendizagem e a 
própria dinâmica do curso, mas a forma de realizar as atividades, e de integrar as ferramentas de 



 

trabalho e de comunicação oferecidas se deu parcialmente, com a contribuição apenas dos sujeitos 
“participativos”. Esta postura é muito comum nos contextos educativos, quando os alunos não se 
sentem parte de uma atividade em construção, mas, espectadores de um processo já definido 

Do ponto de vista da relação comunidade – organização do trabalho – objeto, a análise nos indicou que 
a dinâmica da atividade educativa se desenvolveu, de uma maneira geral, sem uma relação de 
cooperação entre participantes, não tendo havido intercâmbio de papéis entre alunos e entre alunos e 
orientadores com base em seus conhecimentos e experiências, prevalecendo uma postura mais 
observadora. Assim, constatou-se a existência de trocas de experiências e conhecimentos, mas não uma 
dinâmica de trabalho conjunta, onde os participantes, a partir do estabelecimento de metas e acordos 
comuns, poderiam explorar o objeto de maneira mais integrada. Observou-se que a exploração do 
objeto foi mais individualizada do que negociada. 

As principais conclusões deste trabalho apontam para o desafio de se desenvolver propostas flexíveis e 
integradoras, que conciliem estas iniciativas de formação docente no campo educacional, com a cultura 
acadêmica e as reais possibilidades de dedicação desta clientela: (1) para aprender a utilizar novas 
tecnologias; (2) para compartilhar objetivos e metas, possibilitando o estabelecimento de uma 
identidade, na construção de uma comunidade de aprendizagem de docentes universitários e (3) para 
aprender cooperativamente, com a integração das diferentes experiências e conhecimentos, 
potencializando o processo de construção social do conhecimento. 

Em consonância com outros trabalhos voltados para a pesquisa de ambientes virtuais de aprendizagem 
(Jonassen, 1999; Mwanza, 2001; Mwanza & Engeström, 2005), neste estudo, a TA configurou-se como 
uma relevante abordagem teórico-metodológica para o desenvolvimento e a análise do curso para 
docentes universitários, uma vez que: o computador é uma ferramenta de mediação entre alunos e o 
processo de aprendizagem; os ambientes construtivistas, em geral, são orientados por atividades 
relevantes para o sujeito do processo educativo; o ambiente virtual, para contribuir pedagogicamente 
com o processo de aprendizagem, precisa ser desenvolvido com base  no seu contexto de produção e de 
uso. 
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Saúde, sexualidade e relações de gênero na perspectiva da Psicologia Sócio-

Histórica  

Grupo de Pesquisa: LABORATÓRIO DE ESTUDOS DE SAÚDE E SEXUALIDADE (LESSEX) - PUCSP 

Integrantes: Edna M S Peters Kahhale, PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) – Programa 
de Pós Graduação em Psicologia Clínica, email: soubhi.ops@terra.com.br ou ednakahhale@pucsp.br, 



 

Maura Castello Bernauer, PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) – Programa de Pós 
Graduação em Psicologia Clínica – doutoranda; email: mauracastello@gmail.com 

 

O grupo desenvolve pesquisa e assistência tendo como base a diversidade teórica da Psicologia, assim 
trabalha com Psicologia Analítica, Teoria Sistêmica e Psicologia Sócio-Histórica na produção de material 
teórico e metodológico. Entende o ser humano como integrado nas suas relações intra e inter psíquica, 
onde os processos de saúde e doença expressam a dinâmica emoção, atividade e consciência que 
constituem a subjetividade humana. O grupo vem participando da produção científica em diferentes 
frentes: ANPEPP, promoção de Congressos e Simpósios, participação em Congressos no exterior 
(Chicago, New York, Granada, Paris, Estocolmo, Lisboa) através da apresentação de trabalhos e de 
workshops.  Membros do grupo são representantes do Brasil em Associações Internacionais. O grupo 
tem desenvolvido pesquisas interinstitucionais através de parcerias com profissionais da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Universidade Federal de São Paulo (Pediatria e Moléstias Infecto-Contagiosas) 
e Universidade Católica de Recife. O resultado deste trabalho está em publicações de seus membros, 
por exemplo, na Revista Psicologia, Saúde & Doenças (Lisboa/Portugal)(ISSN 1645-0086), vol 11, 2010; 
além de livros (Introdução à Psicossomática; A dimensão subjetiva da realidade: uma leitura sócio-
histórica). 

O subgrupo (LESSEX) que trabalha com os parâmetros da Psicologia Sócio-Histórica considera que a 
saúde das pessoas coloca-nos desafios no mundo contemporâneo que se tomarmos  as categorias de 
análise “relações de gênero” e historicidade podem-nos auxiliar na construção de prática de assistência 
integral, objetivando promoção e prevenção de saúde e qualidade de vida. Pensar a saúde com os 
parâmetros de historicidade e de relações de gênero implica em conceber a articulação dialética do 
plural e singular, pensar e analisar as condições históricas e sociais em que vivem as sociedades, 
comunidades, grupos sociais e indivíduos. A saúde é um reflexo das capacidades de tolerância, 
compensação e adaptação de cada indivíduo, dos grupos e da sociedade em geral frente às condições 
ambientais, sociais, políticas e culturais nas quais estão inseridos; é uma condição de equilíbrio ativo 
entre o ser humano, seu ambiente natural, familiar e social; é um processo dinâmico na busca de 
superação das contradições, não sendo possível falar em saúde plena, estática. Esses parâmetros têm 
sido trabalhados a partir de situações específicas de agravo à saúde, por exemplo, reprodução assistida, 
mulheres e DST, pessoas vivendo com HIV/aids, hepatites, hanseníase, tuberculose. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo LESSEX vão na direção da construção de assistência integral, o que 
significa que nossa prática refere-se à assistência e pesquisa integradas e não uma intervenção 
psicológica ou uma pesquisa com intervenção ou ainda pesquisa–ação participante (Thiollant, 1985). 
Partimos da concepção que a prática e a teoria são dimensões de um único processo na produção de 
conhecimento e da humanização (Bock et al, 2009). Defendemos que a assistência deve ser de tal ordem 
qualificada e avaliada que permita integrar a pesquisa como parte do processo e dos serviços de saúde. 
As questões de gênero são aspectos que se deve compreender e contemplar quando se pensa em 
propostas de assistência à saúde. O grande desafio posto hoje à assistência é a questão da adesão ao 
tratamento e o auto cuidado (promoção e prevenção de saúde). 

O processo de adesão ao tratamento é revelador das diversas contradições que precisam ser 
enfrentadas: as questões de gênero, de sexualidade, de orientações sexuais, de condições e estilo de 
vida e de trabalho. Constituir-se como ator social ou protagonista de seu próprio processo de saúde é o 
grande desafio das pessoas que se encontram com agravos e ou limites à saúde e dos profissionais que 
trabalham na assistência. 



 

Ao trabalhar com as redes de relações sociais, em especial com a família, objetivamos criar um campo 
reflexivo sobre as relações familiares ocidentais na contemporaneidade e como as relações de gênero 
atravessam as vivências da família no enfrentamento aos seus limites, reorganizando sua dinâmica e 
articulando adaptações. Num processo dinâmico e ativo de busca de superação, visando contribuir para 
a implantação de uma assistência integral à saúde física e mental da família, buscamos refletir sobre a 
importância das funções sociais da família na sociedade ocidental, desempenhando um papel 
biopsicossocial, apresentando elementos estruturais como as relações de alianças (origem), filiação 
(filhos) e consangüinidade (laços), contidas nas diversas formas de parentalidade inscritas no curso de 
mudanças objetivas e subjetivas, que viabilizam o respeito à liberdade e autonomia dos indivíduos; às 
diferenças de gênero; aos avanços da medicina e das organizações sociais. Essa perspectiva discute os 
entrelaçamentos das vivências das relações familiares em contextos específicos (situações de 
saúde/doença) assim como a noção de família vigente, que ainda é aquela formada pelos laços 
biológicos de consangüinidade. No imaginário social o conceito de família está ligado pelo vínculo 
consangüíneo, na supervalorização do “filho do próprio sangue”, ocorrendo uma genetização do 
parentesco e uma biologização da identidade, acreditando na transmissão da descendência parental, 
moral, de caráter e personalidade, que requer novas práticas de assistência multidisciplinar no seu 
enfrentamento, na direção de superar esta perspectiva naturalizante de família.   

Assim, criar espaços reflexivos, individuais e grupais, que possibilitem o desenvolvimento do 
protagonismo dos profissionais e usuários tem sido nosso objetivo e norteador de toda prática e 
reflexão que ora relatamos. Buscamos uma alternativa para a inserção da Psicologia no espaço de 
construção de políticas públicas a partir da construção conjunta profissional e usuário do sistema 
público de saúde. O que nos norteou na decisão de utilizar a situação de entrevista individual (em 
profundidade) como uma possibilidade de criar um espaço reflexivo, potencializador do protagonismo, 
foi a informação apontada na literatura de que entrevistas sistemáticas com o usuário aprofundam o 
vínculo, possibilitam a abordagem rotineira da importância da adesão ao tratamento, o que parece ter 
um efeito positivo sobre o processo de auto cuidado. Esses dados nos indicaram tanto uma 
possibilidade de como trabalhar para promover adesão quanto à importância do aprofundamento do 
vínculo com o profissional e com a Instituição de saúde.  

Desta forma para que as entrevistas (encontros reflexivos) cumprissem a dupla função de informação 
diagnóstica e de assistência, era importante que os usuários pudessem receber feedback sobre o seu 
percurso institucional, de forma que se apropriassem e incorporassem as questões trabalhadas. 
Inserindo o tratamento no seu cotidiano e promovendo mudanças de atitudes e comportamento, 
ressignificando seu processo nos três níveis de scripts sexuais (Paiva, 2000): no cenário cultural, onde o 
sujeito desenvolve os papéis sociais; no cenário interpessoal, onde se estabelecem as relações através 
de padrões estruturados em interações cotidianas; e no cenário intrapsíquico, através de reflexões 
pessoais que farão eco na subjetividade do sujeito, promovendo transformações. 

A intervenção psicológica, tanto individual quanto coletiva, consiste em um processo reflexivo que se 
desenvolve mediante um diálogo interativo baseado em uma relação de confiança. Tem um papel 
importante na promoção da saúde, já que visa proporcionar aos usuários do ambulatório, por exemplo, 
condições para que avaliem seus próprios riscos e tomem decisões realistas quanto à prevenção e 
problemas que possam estar relacionados à sua doença e ou limite de saúde. Com isso, levam o 
indivíduo a refletir e, portanto, reconhecer-se como sujeito ativo na prevenção e manutenção da sua 
saúde. Este processo precisa ser desenvolvido levando em consideração o contexto de vida e os 
aspectos socioculturais nos quais os sujeitos estão inseridos. 

Outra intervenção construída e pesquisada pelo grupo são os espaços grupais de sala de espera 
(HIV/Aids, Hepatites, Hanseniase). Neste espaço temos introduzido o lúdico como um mediador da ação 



 

dos profissionais/pesquisadores. Construímos duas possibilidades: Desafiaids e Hepat-Jogo. O Jogo 
HEPAT é, antes de tudo, uma forma de promoção de saúde e qualidade de vida, lida com questões sobre 
prevenção do vírus do HIV, HCV e hanseníase e promove uma discussão que abarca outras questões 
ligadas ao tema, tais como: sexualidade, relações afetivas e familiares, moralismos, preconceitos, 
discriminações e tabus. Para dar conta deste universo, o jogo trabalha com o lúdico no espaço de sala de 
espera. Estimula-se a rede grupal de apoio dado a cada membro pertencente aquela configuração que 
ocorre no ambiente de sala de espera, isto é, no momento em que o usuário aguarda para ser atendido 
pelo médico, constituindo-se num  grupo aberto. Trabalhar neste espaço (com pessoas que chegam e 
saem) com temas difíceis e que geram sofrimento de forma lúdica, justifica-se porque o brincar também 
é importante na aquisição de novos conhecimentos. Com isso, podemos pensar o jogo sob essas duas 
marcações interligadas: o lúdico na sala de espera, como possibilidade de ser um mediador para 
aprendizagem contrapondo-se a idéia de “em se tratando dos adultos a sociedade contemporânea é 
mais severa, pois não os permite vivenciar a ludicidade plena, talvez isso ocorra porque se considera a 
fase adulta de extrema importância à produtividade, e também por ser o brincar, visto por esta 
sociedade capitalista como uma perda de tempo. Este mesmo adulto solidifica ainda mais esta idéia, 
porque ao preocupar-se com o seu futuro e sua sobrevivência sente a necessidade de trabalhar e 
acumular recursos financeiros para ter uma velhice mais segura. Este tipo de comportamento leva crer 
que é somente na terceira idade que ele poderá vivenciar a ludicidade”. (FERREIRA, VASCONCELOS, 
GOMES, & ROCHA, 2004 p. 3). O jogo cria um espaço de atividade, emoção e pensamento na sala de 
espera que propicia a reflexão e a ressignificação pessoal e grupal. 

Como instrumentos de coleta de dados na proposta de assistência integrada a pesquisa temos utilizado 
entrevistas em profundidade com gravação de som, escalas (de qualidade de vida e estresse) como 
mediadoras no processo de intervenção, pois elas possibilitam trabalhar auto percepção, facilitando o 
processo de ressignificação e protagonismo dos participantes. Na análise de dados temos tentado a 
partir dos discursos dos participantes apreender os significados e sentidos segundo proposta de Aguiar e 
Ozella (2006), tendo como categorias de análise historicidade, gênero, identidade (Ciampa, 1986). A 
identidade, que pode ser metamorfose ou mesmice, expressa a subjetividade do usuário em suas três 
dimensões: pensamento, emoção e atividade. Para aprofundar esta análise (quando temos uma 
quantidade grande de dados e ou participantes) temos utilizado da análise computacional estatística de 
textos pela análise fatorial e aglutinação por semelhança em “clusters” (Esper e Kahhale,2006). Segundo 
Mazza (2010) à luz de uma definição genérica, cluster é um grupo de pessoas, animais, vegetais, coisas, 
atividades, etc., que guardam semelhanças entre si e que variam conjuntamente. O conceito sugere a 
idéia de junção, união, agregação, integração.  Assim, ao procedermos a este tipo de análise, 
conseguimos aprofundar a análise qualitativa desenvolvida, pois os “clusters” foram definidos em 
função das semelhanças e correspondências dos significados e sentidos identificados entre os indivíduos 
da amostra. Ou seja, cada agrupamento, ou cluster, representa um conjunto de indivíduos com graus 
próximos em relação aos aspectos investigados na pesquisa/intervenção.  

Subjetividade, identificações e mia kora: os efeitos pedagógico e terapêutico 

como economia das escritas formais e informais  

Grupo de Pesquisa: “Subjetividades e identificações: efeitos de (d)enunciação” (CNPq/Unitau) 

Integrantes: Dra Elzira Yoko Uyeno (pesquisadora líder), Dra Marcia Aparecida Amador Mascia, Dra 
Juliana Santana Cavallari 

 



 

Este grupo de pesquisa baliza-se pela pelo movimento de desconstrução, pela psicanálise e pelos 
estudos culturais e tem como objetivo estudar as emergências de subjetividades e identificações como 
efeitos de (d) enunciação na Pós-Modernidade.  

Entende por Pós-Modernidade o momento contemporâneo dentro do qual ocorrem processos de 
subjetivação e de identificação. Postula-se, assim, que o indivíduo se submete a “regimes de verdade” 
(Foucault, 2004) que instauram “novas” subjetividades que funcionam como efeitos que (d)enunciam os 
mecanismos discursivos que perpassam a contemporaneidade. Postula-se, ainda, que indivíduo se 
constitui como efeito na cultura e não da cultura, já que só pode ser entendido a partir de fatos de 
estruturas que lhes conferem inteligibilidade e que, como efeito na cultura, esse indivíduo se constitui 
sujeito a partir de processos de identificação, entendidos como manifestações do inconsciente (Lacan).  

Os processos de subjetivação em Foucault se constituem de duas formas: pelos modos de objetivação 
que engendram os sujeitos, por um lado, e pelas maneiras por meio das quais o indivíduo se constitui 
como sujeito de sua própria existência, por outro.  

Atribui-se a uma parcela considerável da produção intelectual de Foucault uma preocupação 
genealógica do poder, cujos estudos promovem um deslocamento na forma tradicional com que se 
considera a biopolítica ou política do corpo vivente. Não mais pensando o poder como centralizado e 
aniquilador daqueles que o detêm sobre aqueles que dele são desprovidos, Foucault imputa-lhe uma 
positividade e uma produtividade, no sentido de que o poder transforma corpos amorfos em corpos 
adestrados, disciplinados, dóceis, produtivos para o capitalismo. Fazem parte dessa fase dos estudos 
genealógicos a obra“Vigiar e Punir: a história do nascimento da prisão” (1975/19849), cuja preocupação 
constituiu a análise dos processos sócio-históricos de submissão do corpo ao confinamento em espaços 
destinados à observação do delituoso para se obter seu disciplinamento. Na obra “Nascimento da 
Clínica”, Foucault (1963/1994) preocupou-se com o isolamento do indivíduo doente, objetivando a 
proteção dos sãos, em espaços de controle pelo Estado, cujo olhar produziu o saber médico. Em 
“História da Loucura”, o autor (1972/1997) imputa uma determinação sócio-histórica, portanto, 
ideológica da classificação do indivíduo louco, portanto da verdade psiquiátrica. Esses estudos levam o 
autor à postulação de uma relação entre o poder e o saber, no sentido de que o exercício de poder 
sobre um indivíduo produz um saber sobre ele. Daí se falar na subjetivação foucaultiana como produto 
do exercício de poder: a subjetivação se constituiria dos processos de objetivação do indivíduo.  

Em sua inquieta e profícua produção intelectual, mais especificamente nos seus estudos ulteriores e 
inacabados, Foucault desloca seu olhar da preocupação sobre o que o poder faz do sujeito para o que o 
sujeito com o que o poder faz dele. Embora esse sujeito se vislumbrasse sob a sua percepção de que o 
poder não era localizado e nem tampouco hierarquizado e se constituía de uma rede de poderes 
relacionais, a partir da postulação de que o ponto em que o poder é exercido é, também, o ponto de 
produção de poder notadamente em “Microfisica do Poder” (1985), ele ganha estatuto privilegiado nas 
últimas obras que se preocuparam com uma “Hermenêutica do Sujeito” (1981-1982/2006).  

È dessa fase, a obra “História da Sexualidade I, vontade de saber” (1976/1993), em que congrega a 
análise do exercício de poder sobre a sexualidade pelo incitamento do indivíduo a confessar tudo sobre 
a sua intimidade ao qual denominou de dispositivo da confissão e descobre que, ao confessar tudo 
sobre si, esse indivíduo confessando tem acesso a aspectos que se lhe escondem. Especificamente no 
que diz respeito à escrita, ao falar sobre a própria experiência como autor, Foucault admite a 
insurgência de aspectos da escrita, no ato da escrita, que se lhe escondiam. Consta, também, dessa fase 
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de estudo, a reflexão sobre a constituição do sujeito pelo exercício da escrita, a partir da atividade da 
leitura, das hypomnématas ou anotações e posterior resgate delas, no ato da escrita, reflexão esta que 
se tornou conhecida pelo artigo que se intitulou “A Escrita de Si” (1991/2004). 

Há, pois, em Foucault, processos coletivos de subjetivação, uma vez que históricos, no sentido de que só 
é possível se falar de subjetivação a partir da objetivação do sujeito, e processos individuais de 
subjetivação, no sentido de que o indivíduo encontra nesse processo de objetivação formas de se 
construir. 

Mencionar os processos de identificações implica considerar o conceito de identificação sob o ponto de 
vista lacaniano. Falar do ponto de vista lacaniano, por sua vez, implica assumir um sujeito do 
inconsciente e do corolário dessa admissão de que o inconsciente se estrutura como linguagem. Um 
projeto de escrita de ambições discursivas se vislumbra pela admissão do corolário seguinte de que “se 
o inconsciente está estruturado como uma linguagem, essa estrutura só se revela pelo escrito” 
(MELLONI, 2006, p. 216). 

Abordar essa noção de identificação, como adverte Nasio (1995, p. 95), requer a precaução de não se 
cometer a remissão ao uso corrente da palavra identificação, que se reduz a um esquema muito simples 
que considera duas pessoas, A e B, ligadas por uma relação de identificação. Essa relação se estabelece 
por uma transformação, por identificação, de uma pessoa A – já consistentemente estabelecida – em B, 
do que se conclui que “A adota os traços de B, A identifica-se com B”. 

Em psicanálise, a relação identificatória se lhe opõe, produzindo uma subversão ao sentido corrente, por 
não a considerar como um processo que ocorre entre duas pessoas, mas em uma única pessoa, no 
campo do inconsciente, que se estrutura em linguagem: a identificação tem lugar entre duas instâncias 
inconscientes.  

Na elaboração freudiana da identificação, embora se conservem os termos A e B, assim como a 
transformação de um em outro, subvertem-se suas bases pela substituição de “relações intersubjetivas 
por relações intrapsiquicas” (NASIO, 1995, p, 99).  

Lacan radicaliza essa subversão por não considerar que um termo se transforma no outro, mas que um 
dos termos cria o outro: a identificação não apenas é inconsciente, não apenas significa 
engendramento, mas é invertida no sentido de que não é A que se torna B, mas que B produz A. Em 
Lacan, trata-se de uma relação de causação, processo ao qual denomina de “processo de causação do 
sujeito do inconsciente”: a identificação significa que a coisa com a qual o eu se identifica é a causa do 
eu, ou seja, o papel ativo desempenhado pelo eu, passa a ser desempenhado pelo objeto; o agente da 
identificação não é o objeto, mas o eu. 

A identificação em Lacan designa, assim, a emergência de uma nova instância psíquica – o eu – que 
instaura a categoria da identificação imaginária, além da primeira, a identificação simbólica, que está na 
origem do sujeito do inconsciente.  

Os componentes da identificação imaginária, de importância para o presente estudo, constituem a 
imagem que se faz de si e o eu. Esse eu, no momento inicial do seu processo da formação – denominado 
por Lacan como estágio do espelho – é mero esboço que se consolidará em outras experiências 
imaginárias, não mais globais, mas parciais. A visão global de sua imagem refletida no espelho, 
impactante para a criança que, até então, se via como um corpo despedaçado, não mais se repetirá, 
mas marcá-la-á para sempre.  

Os “processos de identificações” dizem respeito a uma busca, sempre por se realizar, desse eu, uma vez 
que o eu constitui uma nova instância psíquica que se forma no correr das identificações imaginárias 
sucessivas, a partir da identificação especular, no momento inaugural desse processo.  



 

Se o inconsciente é estruturado como linguagem, há uma escrita da ordem do inconsciente, e essa 
escrita se constitui como um processo sublimatório que visa, a princípio, apaziguar a dor de existir 
(NAZAR, 2006, p.159. Para a psicanálise, a escrita ou escritura da letra é uma operação específica da 
experiência analítica distinta de escritos que são produzidos para serem publicados (VISCO, 2006, 
p.195); daí Lacan ter nomeado o conjunto de suas aulas que foram transcritas e impressas como “Os 
escritos”. Essa escrita guarda relação com a letra, mas não no seu sentido inavertidamente corrente. A 
letra, no avanço da elaboração conceitual por Lacan, designa a impossibilidade de escrita do real que ela 
aborda. Essa letra se faz acessível pela escuta do texto, a partir das falhas de sentido, uma vez que é em 
torno delas que a letra circula, apontando o lugar do sujeito, autor do texto. A falha, o lapso, jamais se 
produz por acaso, porque se lhe subjaz uma finalidade significante: como há um inconsciente, a falha 
tende a querer significar alguma coisa que não é somente o que o sujeito sabe, uma vez que ele reside 
nessa divisão entre o sujeito que enuncia e aquele que comete a falha. O empreendimento da redação 
de um texto acadêmico e as diversas ordens de interrupção a que o autor está sujeito remetem às 
complexas relações presentes em todo fazer humano, uma vez que um “texto por sua amarração à 
língua e à linguagem é palco de pseudo-transparência e lugar onde se dão operações relativas à divisão 
do sujeito” (COLUCCI, 2006, p.238). 

Com base nesses pressupostos, têm sido analisados 1) registros coletados por meio de entrevistas semi-
informais e ou/ questionários com professores, alunos e outros falantes; 2) documentos e textos 
informais, sob suportes diversos que permitam a análise dos discursos institucionais ou não e dos 
sujeitos que os enunciam.  

Têm sido estudadas, por um lado, as manifestações dos processos de subjetivação e de identificação dos 
participantes do processo de ensino e aprendizagem de línguas na materialidade de seu discurso; por 
outro, as manifestações dos processos de subjetivação e de identificação de sujeitos outros submetidos 
a outros discursos em seus discursos. Mais especificamente, têm sido analisadas as ações contínuas de 
constituição do professor de línguas materna e estrangeira, na relação que estabelece entre teoria e 
prática, e as ações contínuas de constituição do aluno nos processos de ensino e aprendizagem de 
leitura e de escrita, escopos privilegiados da Lingüística Aplicada. Têm sido estudados, ainda, 
documentos institucionais que se referem aos processos de ensino e aprendizagem de línguas, dos quais 
se mencionam: o sistema de avaliação da Progressão Continuada, a Política Nacional do Livro Didático 
(PNLD), o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar (SARESP. Paralelamente têm sido analisados 
discursos não pedagógicos, mas que incidem sobre o espaço pedagógico como os discursos religiosos, 
políticos sobre a inclusão de portadores de necessidades especiais; os discursos sobre a gravidez 
precoce; os discursos sobre a violência. 

Para efeito desta apresentação, eleger-se-á o eixo da escrita pelo qual se analisaram a economia da 
escrita em espaços escolares e a economia da escrita em espaços não escolares. Em espaços escolares, 
foram analisados discursos relativos ao letramento acadêmico em seus vários níveis. Em espaços não 
escolares foram analisados diários de adolescentes que se engravidam precocemente; escrita de 
adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas e escrita de sujeitos que cumprem atividades 
desviantes como chapas, carregadores de caminhões. Resultados de pesquisas têm demonstrado que, 
tanto as subjetivações que se fazem pela escrita escolar como as subjetivações que se fazem pela escrita 
não escolar apresentam, para além dos processos de subjetivação foucaultianos, processos de 
identificações lacanianos. Apontam também para a função da escrita como mia kora de que fala 
Foucault, quando se refere à impossibilidade de se estabelecer um limite entre a função pedagógica e a 
função terapêutica que exerce sobre aquele que escreve, por levá-lo a perceber aspectos que se lhe 
escondem.  



 

Em síntese, este grupo de pesquisa busca contribuir para a construção do saber científico sobre a 
subjetividade e a identidade, a partir, sobretudo, das perspectivas discursiva e psicanalítica. 

Desenvolvimento em Contextos de Ensino e Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras  

Grupo de Pesquisa: A perspectiva sócio-histórico cultural e da atividade e o ensino-aprendizagem de 
língua estrangeira 

Integrantes: Prof. Dra. Marília Mendes Ferreira, Cínthia  Lima Oliveira 
Santos(estrelaedavi.cintia@yahoo.com.br)  Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês,  
Diana Sution Lee(dianitalee@yahoo.com.br) Departamento de Letras Modernas,  Fernanda G. Rios 
(rios.fernanda85@gmail.com) Departamento de Letras Modernas,  Rodolfo Rodrigues Trinta 
(rodolfotrinta@yahoo.com.br) Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 

Histórico: 

A atividade do grupo se iniciou com o ingresso da Prof. Dra. Marília M. Ferreira no programa de pós-
graduação da área de inglês do Departamento de Letras Modernas em 2008 - Programa de Estudos 
Linguísticos e Literários em Inglês.  Com o tema de mestrado sobre a fala privada em ambiente de sala 
de aula de inglês (Ferreira, 2000) e com o tema de doutorado (Ferreira,2005) sobre ensino conceitual 
(conceptual teaching) na área da escrita, a líder desse grupo de pesquisa tem norteado suas 
investigações sobre ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras a partir da Teoria da Atividade Sócio-
Histórico-Cultural (TASHC).  

Objetivos: 

Ferreira (submetido) revela que Vygotsky é um autor bastante presente na área de ensino-
aprendizagem de LE para investigação de temas como interação, foco na forma, uso de recursos 
mediadores e formação do professor.  A aprendizagem é muito mais abordada que o  desenvolvimento, 
que quando considerado, é assumido como algo que naturalmente vai ocorrer se se promover interação 
entre pares ou grupos, mediação simbólica, trabalho colaborativo, consciência intercultural, negociação 
de sentidos. Porém, a contribuição de Vygotsky para o ensino-aprendizagem de LE pode ir além disso 
colocando o desenvolvimento também como objeto privilegiado de investigação. Esse novo foco suscita 
questões de pesquisa como por exemplo: a) como a aprendizagem de LE promove desenvolvimento 
para o aluno, ou seja, como esse conhecimento (essa metalinguagem) afeta a relação com a língua 
materna, b) como conceitos científicos e o pensamento teórico (Davydov, 1984, 1988 a, b, c; Lompscher, 
1984)  podem ser promovidos na aula de LE?, c) como  esses conceitos científicos afetam a L1?; d) como 
esse desenvolvimento  afeta outras áreas e ações do indivíduo fora do ambiente escolar?; e)como 
promover ZDP na sala de aula, ou seja, uma aprendizagem que leve ao desenvolvimento e que não se 
limite à interação entre pares ou entre um indivíduo mais capaz e outro menos capaz?  

A partir dessas questões o grupo de pesquisa busca investigar o desenvolvimento tanto no nível social 
quanto individual proporcionado pela aprendizagem de uma língua estrangeira nos mais variados 
contextos (sala de aula, auto-aprendizagem, imersão, por exemplo). Este objetivo se traduz na seguinte 
pergunta geral de pesquisa: 

Como o conhecimento de uma língua estrangeira/ a aprendizagem de uma língua estrangeira leva ao 
desenvolvimento do indivíduo e de coletividades? 

Vygotsky (1996) define desenvolvimento a partir da dialética em que crises, revoluções, mudanças 
qualitativas alteram funções mentais superiores do indivíduo.  A partir dessa definição, encontram-se na 



 

literatura da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural algumas definições derivadas. Numa 
perspectiva da teoria da atividade, desenvolvimento significa ter agência nas práticas sociais (Lantolf & 
Thorne, 2006), resolver conflitos (Engstrom,1987), desenvolver motivos (Leontiev, 1981;Chaiklin, 2002).  
Numa perspectiva de abordagens da teoria da atividade, poder-se-ia definir desenvolvimento como 
desenvolvimento do pensamento teórico (Davydov, 1984, 1988 a, b, c; Lompscher, 1984) e da 
personalidade (Hedegaard, 2002), utilizar conceitos científicos (Vygotsky, 1987) para resolver problemas 
de uma disciplina (Chaiklin, 2002; Hedegaard, 1999; Lompscher, 1999). Outros apontam o caráter 
mediador no desenvolvimento: adquirir outros formas de mediação (Lantolf & Thorne, 2006; Stetsenko 
& Arievitch, 2002),  produzir sentidos pessoais (Rey, 2008), aquisição de formas mais elaboradas de 
funcionamento mental como,  por exemplo, abstração, generalização, auto-regulação (Stetsenko & 
Arievitch, 2002). 

As pesquisas atuais do grupo se dividem em dois ramos: 

A escrita em língua estrangeira e sua relação com a escrita em língua materna: a atividade de ensino de 
tal habilidade no Brasil e sua constituição como um artefato cultural – conseqüências para o 
desenvolvimento de uma sociedade 

Implementação de propostas curriculares para o ensino de língua estrangeira: como os membros da 
comunidade escolar se apropriam e significam essas propostas 

O grupo pretende no futuro investigar mais detalhadamente uma questão que vem surgindo dos dados 
analisados: o processo de significação dos indivíduos das experiências vividas. A hipótese atual é que a 
sociedade coloca os indivíduos e coletividades em situações que pouco estimulam ou até inibem a 
significação (sense making, na acepção vygotskiana) tão preciosa para o desenvolvimento e a agência 
(Leontiev, 1981; Newman & Holzman, 1993). O objetivo será investigar situações em que as pessoas não 
estão em atividade e sim em zonas “potenciais de desenvolvimento distorcido”(Vygotsky,1994:178) . No 
futuro próximo, a seguinte questão será foco do grupo também: 

O processo de significação do indivíduo: criação de zonas de estagnação social? 

Futuramente, objetiva-se a criação de material didático que proporcione o desenvolvimento do 
pensamento teórico em aulas de língua estrangeira, que conceitos científicos dessa disciplina possam 
ser ensinados por uma abordagem pedagógica baseada na teoria da atividade e, que dessa forma, os 
alunos possam conceber uma língua estrangeira além de estruturas gramaticais e vocabulário e possa se 
vislumbrar o conceito de enunciado (Bakthin, 1997) e não palavra isolada como o foco de seu ensino.   

As perspectivas teóricas da TASHC adotadas são as seguintes: a) abordagens pedagógicas baseadas na 

teoria da atividade   movimento do abstrato para o concreto (Davydov, 1984, 1988 ª, b, c; Lompscher, 

1984) e movimento duplo de ensino (Hedegaard, 1990, 2002)  e teoria da atividade de segunda e 
terceira gerações (Leontiev,1978, 1981; Engstrom, 1987, 1999) 

Descrição dos projetos: 

Ramo 1 – ensino da escrita em LE 

Os projetos atuais lidam com contextos acadêmicos e de escolas de idiomas 

Iniciação Científica: 

Diana Sution Lee – bolsista CNPq 

Título: O processo de significação de pós-graduandos sobre um curso de redação acadêmica em inglês  



 

O presente projeto se insere no projeto de pesquisa da líder do grupo intitulado Abordagens baseadas 
no gênero textual: seu impacto na escrita acadêmica e no desenvolvimento cognitivo.  Este projeto de IC 
objetiva pesquisar o processo de significação dos alunos durante um curso de redação acadêmica com 
foco na publicação oferecido a pós-graduandos da área de energia, ministrado no 2o semestre de 2009. 
Objetiva-se com a investigação desse processo, melhor auxiliá-los no processo de letramento 
acadêmico.  

As perguntas de pesquisa (1) Como os alunos significam os cursos de redação de que participaram?, 2) O 
que significam para eles os seguintes termos: língua materna, língua estrangeira, ato de escrever, escrita 
acadêmica?) foram respondidas por meio de definições dos termos  antes, durante e após o curso dado, 
diários dialogados entre a pesquisadora e os alunos, entrevista individual e um texto narrativo sobre sua 
aprendizagem de escrita em língua estrangeira. 

A análise dos dados está ainda em fase inicial. De modo geral, os resultados preliminares revelam que, 
os alunos ofereceram certa resistência para escrever os diários e manter uma interação com a aluna-
pesquisadora. Quanto à definição dos termos, parece ser uma tendência a visão de “língua materna” 
como segurança e fluência, ao passo que a “língua estrangeira” estaria no âmbito do desconforto e da 
falta de domínio. Ao final do curso, quatro dos seis alunos declararam que tal relação com o inglês tinha 
melhorado. Como no começo do curso a maioria dos alunos queria uma espécie de “receita de bolo” 
para a redação acadêmica, indagou-se ao final do curso quais seriam as definições dos alunos para “ato 
de escrever” e “escrita acadêmica”, já que durante o semestre foi mostrado que não há uma fórmula 
mágica para escrever e que o artigo acadêmico deve ser escrito levando-se em consideração seu 
público-alvo. Os alunos definiram “ato de escrever” usando conceitos como formalidade, gramática e 
boa ortografia, termos que demonstram que discursos prévios (do âmbito escolar) fazem parte da 
constituição desses sujeitos e dos sentidos que atribuem às experiências. No entanto, para “escrita 
acadêmica”, todos os alunos utilizaram o conceito de público-alvo (quando se escreve, deve-se ter em 
mente o público-alvo do seu texto) abordado no curso, o que demonstra internalização de uma 
definição enfatizada durante o semestre.  

Fernanda G. Rios –Bolsa FFLCH/USP 

Título: O processo do ensino da escrita em inglês como língua estrangeira em uma escola de idiomas 

Esta pesquisa busca investigar o processo do ensino da escrita para alunos avançados em uma escola de 
idiomas de renome da grande São Paulo, e a receptividade dos alunos em relação a esse processo. Dessa 
forma se pretende contribuir para os parcos estudos sobre ensino da escrita em língua estrangeira no 
país  e num contexto onde um considerável número de brasileiros aprendem o idioma (Garcia, 2004; 
Souza, 2002) 

As perguntas de pesquisa (1) Como as escolas de idiomas de inglês L2 ensinam a língua escrita?, 2) Qual 
a importância do ensino da escrita para o professor de inglês como LE?, 3) Qual a opinião do aluno sobre 
esse ensino?) foram respondidas através dos seguintes dados coletados em um curso de inglês de nível 
avançado: notas de observação de todas as aulas voltadas ao ensino da escrita,  redações dos alunos já 
corrigidas pelo professor, questionários ao professor e aos alunos, material didático (livro texto e livro 
do professor). 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2009 e os resultados aqui apresentados são 
preliminares. O material didático privilegia a habilidade oral em detrimento da escrita. As atitudes do 
professor e a fala dos alunos nos questionários aplicados vêm reforçar essa ideia da predominância do 
desenvolvimento da habilidade oral em sala de aula. Quando indagado aos alunos qual seria a ordem de 
relevância das quatro habilidades para eles, 8 entre 9 alunos responderam que as habilidades ligadas a 
oralidade (listening e speaking) eram as mais relevantes. A essa mesma pergunta, a professora 



 

respondeu reconheceu a mportância de todas as quatro habilidades, porém em sala de aula o 
tratamento foi desigual. Além do fato de somente haver três momentos de “produção escrita” dentro 

do curso, estes momentos foram muito breves  entre dois e três minutos   e se caracterizaram como 
instruções aos alunos. Parece haver também um descompasso entre atividades escritas do livro texto e 
as reais necessidades dos alunos.  

Mestrado 

Cínthia  Lima Oliveira Santos 

Título: O ensino da escrita em inglês por meio de gêneros: uma experiência desenvolvida a partir de 
uma pedagogia baseada na teoria da atividade 

Este projeto objetiva investigar a melhora da escrita de textos argumentativos em inglês e o 
desenvolvimento de alunos proporcionado por um curso de escrita em inglês.    O curso, que será 
implementado especificamente para esse fim, é fundamentado na abordagem conceitual de ensino de 
gêneros textuais (Ferreira, 2005; Ferreira & Lantolf, 2008). Esta perspectiva alia a escola australiana de 
análise de gêneros à pedagogia do movimento do abstrato para o concreto (Davydov, 1984, 1988 a, b, c; 
Lompscher, 1984).  

As perguntas de pesquisa  são as seguintes: 1) o curso de redação em inglês melhorou a escrita de 
textos argumentativos dos alunos?, 2) o curso de redação em inglês promoveu o desenvolvimento do 
pensamento teórico nos alunos? 

O curso será ministrado pela mestranda como um curso de extensão. O público-alvo será interessados 
em geral com nível de inglês intermediário a avançado. O gênero textual a ser ensinado será o texto 
argumentativo  

 Desenvolvimento aqui é definido como pensamento teórico (Davydov, 1984, 1988 a, b, c; Lompscher, 
1984).  A melhora da escrita será investigada através de pré e pós-testes e o desenvolvimento do 
pensamento teórico será estudado através de representações visuais e de respostas a exercícios 
específicos para o desenvolvimento dessa forma de pensamento. Os exercícios são avaliativos e do tipo 
solução de problemas. As aulas, cujo objetivo principal for estimular o pensamento teórico, serão 
gravadas em vídeo para que se possa verificar outras ações dos alunos que demonstrem o surgimento 
dessa forma de pensamento. Portanto, os modelos, os exercícios e as aulas especificadas acima serão as 
fontes de dados para essa pergunta.  

Esta pesquisa está na sua fase de amadurecimento e, portanto, não há ainda dados coletados. 

Rodolfo Rodrigues Trinta 

Título: O impacto de curso de redação acadêmica em inglês na aprendizagem da escrita e no 
desenvolvimento do aluno 

Este projeto se enquadra no projeto de pesquisa da líder do grupo intitulado Abordagens Baseadas no 
Gênero Textual: seu impacto na escrita acadêmica e no desenvolvimento cognitivo. O mestrando 
ministrou um curso de redação acadêmica em inglês para os pós –graduandos do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia (IEE) da USP. O curso foi criado pela Prof. Dra. Marília M. Ferreira seguindo os 
pressupostos da perspectiva swaliana de gêneros textuais (Swales, 1990, 2004), da lingüística de corpus 
aplicada à escrita acadêmica (Hyland, 2002, 2008) e da pedagogia crítica (Canagarajah, 2002) aplicada ao 
letramento acadêmico. 

O objetivo desta pesquisa é investigar o efeito deste curso na aprendizagem e no desenvolvimento dos 
alunos. Em outras palavras, verificar-se -á se o impacto de médio prazo do curso na confecção de artigos 



 

acadêmicos em inglês e no uso de recursos mediadores para escrever e  da conceituação de língua e 
escrita (acadêmica)).  

As perguntas de pesquisa são as seguintes: 

a) qual o impacto do curso de redação acadêmica nos textos escritos após o curso? 

b) qual o impacto do curso de redação acadêmica no desenvolvimento do aluno? 

Os dados serão coletados no IEE, com os mesmos alunos do curso de redação já oferecido: manuscritos 
para submissão e entrevistas com alunos e orientadores. 

Os dados não foram ainda coletados e, portanto, não é possível reportar resultados neste momento. 

Ramo 2: Implementação de propostas curriculares 

Marília Mendes Ferreira 

Título: A implantação da Nova Proposta Curricular do Estado de  São Paulo: uma análise a partir teoria 
da atividade  

Esta pesquisa objetiva investigar, através do instrumental analítico da teoria da atividade de segunda e 
terceira geração, o processo de implantação da Nova Proposta Curricular do Estado de  São Paulo.  Nas 
últimas duas décadas tem sido frequente o lançamento, por parte de instâncias governamentais, de  
propostas curriculares para a melhoria do ensino, sem haver uma análise mais profunda das 
repercussões disso para a atividade educacional como um todo. 

As perguntas de pesquisa são as seguintes: 1) Como propostas curriculares anteriores relacionam-se 
com a implementação da atual proposta do Estado de São Paulo? 
2) Quais são as contradições (Engstrom, 1987) no sistema de atividade de implantação da proposta? ,3) 
Qual é o papel das propostas em reformas educacionais no Brasil?). 

A análise de documentos escritos (notícias da mídia, propostas curriculares,  entrevista com professores) 
levam a concluir que:a)  a proposta curricular do estado de São Paulo está sendo usado como uma 
ferramenta para resultados,b) os motivos do governo são diferentes dos motivos da comunidade 
escolar, c) os professores entrevistados não percebem contradições importantes da atividade de 
implantação da proposta, c) regras de implantações anteriores são seguidas por essa proposta (o 
professor como mero executor de propostas, mudanças pouco profundas na perspectiva de ensino e 
aprendizagem, a não democratização do documento criado).  

Linguagem, Colaboração e Criticidade (LCC)  

Grupo de Pesquisa: Linguagem em Atividades no Contexto Escolar – LACE - Temática: Linguagem, 
Colaboração e Criticidade (LCC) 

Integrantes: Maria Cecília Magalhães, Otília Ninin, Wellington De Oliveira, Elvira  Aranha, Joelma  Faria, 
Maria Helena Silveira, Claudia Gil Ryckebusch, Fernanda Cardoso, Alice Horikawa, Marianka Gonçalves, 
Ana Paula de Francisco Oliveira,  Maurício Canuto Rocha, Leticia Reina Gonçalves, Cacilda Aparecida da 
Silva, Denise Aparecida Gomes dos  Santos, Marcia Scarranaro, Denise Aparecida Gomes dos  Santos, 
Solange Estela Eleuterio, Rosângela de Almeida Costa, Edna Oliveira Carmo,  Larissa Arrais, Fernando 
Costa, Maria de Lourdes Alburquerque, Lucilene Fonseca. 

O tema Linguagem, Colaboração e Criticidade (LCC), inserido no  GP LACE envolve pesquisas de 
intervenção nos contextos escolares com foco na formação de educadores e alunos cidadãos, isto é 
agentes colaborativos e críticos, responsivos ao trabalho desenvolvido e responsáveis por seu agir na 



 

relação com outros nos contextos sócio-enunciativos e históricos. Inclui pesquisas de intervenção que 
investigam as ações e os discursos nos contextos sócio-históricos e políticos de sua produção. Visa ao 
desenvolvimento e aprofundamento da discussão dos modos como a linguagem e as ações vêm sendo 
enfocadas nos contextos de formação, bem como dos quadros epistemológico e teórico-metodológico 
que embasam essas questões. Os valores principais dessa temática são colaboração, criticidade, 
criatividade, ética interdependente, responsividade e responsabilidade.  

Quadro epistemológico   

As pesquisas desenvolvidas estão embasadas em uma compreensão de Linguística Aplicada como 
transgressiva, que se propõe a “atravessar fronteiras e quebrar regras em uma posição reflexiva sobre o 
quê e por que atravessa, pensada em movimento: (...) tanto em relação ao pensamento quanto à ação” 
(PENNYCOOK, 2006),  enfocando o conceito de performatividade “agir além de nós mesmos 
emocionalmente, intelectualmente, artisticamente ou em qualquer outra maneira” (NEWMANN, 1996 , 
p. 36). Como aponta Pennycook (p.81) com base em Price (1999), o conceito de performatividade 
possibilita modos de compreender como as línguas, os discursos, as identidades e os futuros são 
transformados.  

A compreensão do desenvolvimento humano como atividades sócio-cultural e históricamente situadas 
(Vygotsky, Leontiev, Bakhtin) embasa epistemologicamente os conceitos centrais, bem como as escolhas 
metodológicas   na organização das ações entendidas como práxis, isto é, como “atividade prático-
crítica” (Newman e Holzman, 2002: 46), com base nas discussões spinosanas e no materialismo-
histórico-dialético (Marx e Engels) e no conceito de mediação semiótica (Vygotsky). Nesse quadro as 
categorias contradição e colaboração são centrais à análise e compreensão dos modos de pensar e agir 
dos envolvidos nas atividades, bem como à compreensão do movimento expansivo da atividade no 
sistema.  

Com base na discussão de Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, a pesquisa crítica de colaboração 
é uma pesquisa produzida com as pessoas. Todavia é importante esclarecer  que os modos e níveis de 
colaboração de cada um, por motivos vários, podem, nem sempre revelar o mesmo modo de  participar 
em todos os momentos da condução da pesquisa.  

Colaborar nesta concepção envolve contradições (Engeström, 2003) que geram tensões e conflitos. 
Estes, por sua vez, são fundamentais para a reflexão crítica e aprofundamento de questões 
problemáticas em foco, o que propicia a expansão da atividade no sistema e provoca aprendizagem e 
desenvolvimento. Também, como aponta John-Steiner (2000: 198), esse método de pesquisa não se dá 
num contexto simples, uma vez que os participantes “assumem riscos emocionais para o 
desenvolvimento de pontos de vista e negociam resultados/significados que possam levar à 
internalização mútua no processo em que todos os participantes sofrem desafios e mudanças”.  

A Pesquisa Crítica de Colaboração – PCCol – tem, assim,  como objetivo criar ZPDs como instrumento-e-
resultado, como uma ZPD em funcionamento (NEWMAN E HOLZMANN, 1993. p. 182) que é inseparável 
da vida que se vive.. Isto é, criar espaços de ação e de transformação, em que todos os participantes 
aprendam uns com os outros e, juntos, negociem a produção de conhecimento sobre ensino-
aprendizagem e desenvolvimento, nos contextos em que trabalham:  sala de aula,  reunião pedagógica,  
conselho de classe,  HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo), oficinas de formação, reuniões de 
planejamentos e re-planejamentos. É nosso objetivo que os diversos sistemas de atividade em foco nos 
projetos de pesquisa e extensão, sejam utilizados para questionamento e produções colaborativas em 
relação aos objetivos propostos e às necessidades dos contextos específicos. As pesquisas conduzidas 
em escolas podem, nesse quadro, tornarem-se uma possibilidade para transformações “radicais”, isto é, 
possibilitar aprendizagem não de conteúdos específicos, mas de novas compreensões de como agir. A 



 

Criação de Grupos de Apoio nas escolas que se responsabilizem pela formação de outros professores foi 
pensada nessa direção. 

Todavia, embora a pesquisa crítica de colaboração – PCcol –  se proponha a criar contextos para 
colaboração com os participantes, negociação e compartilhamento de significados; e envolva todos em 
possibilidades de questionamento, no sentido de relacionar práticas a teorias e interesses a que servem, 
propiciando transformações, também – como aponta John-Steiner (2000, p. 82) – envolve “intensidade 
emocional”  e uma “ bastante desconfortável zona de ação”, que precisa da atenção dos pesquisadores 
ao lidar com essas questões. A colaboração sem o processo de questionamento crítico traz o foco para a 
interação, apenas, e o foco no questionamento, sem o processo colaborativo que relacione, contraste os 
sentidos colocados propicia uma listagem de argumentos ou imposição de poder, autoritarismo. As três 
situações afastam qualquer possibilidade de compartilhamento e de transformação (desenvolvimento). 

As pesquisas no LCC têm o objetivo de desenvolver práticas em que : 

Os contextos em pesquisas de intervenção que propiciem uma formação que envolva, de forma 
colaborativa e reflexiva, os participantes (professores, pesquisadores e coordenadores, alunos...) na 
compreensão e no questionamento de sentidos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento de práticas 
pedagógicas a-históricas e não cidadãs;  

as ações estejam relacionadas às necessidades dos contextos específicos de ação e voltadas para a 
relação teoria e prática na compreensão do que os alunos sabem e como agem, como ponto de partida.  

as escolhas estejam apoiadas em questões éticas e políticas para a compreensão dos interesses a que 
servem as ações e discursos: transformar ou manter desigualdades, preconceitos e auto-compreensões 
que excluem em lugar de incluir alunos e professores.  

os participantes façam escolhas informadas e voluntárias e se reponsabilizem por elas  

Os dados são produzidos/coletados em locais de ação dos participantes e/ou nos Projetos de Extensão 
do PAC, por exemplo,  o Projeto Leitura e Escrita nas Diferentes Áreas - LEDA. Os procedimentos de 
coleta/produção, organização e armazenamento dos dados seguem os princípios definidos para a 
estruturação do banco de dados do Grupo de Pesquisa LACE. Seguem, também,  as determinações da 
universidade (Comitê de Ética da PUC/SP) e,  após autorização dos envolvidos, os dados são 
coletados/produzidos por meio de gravações em áudio e vídeo, das atividades acima apresentadas. 
Também são feitas notas de campo e cópias de materiais vários produzidos pelos participantes durante 
as atividades e são tiradas fotos. Além disso, as tarefas realizadas na plataforma digital e s trocas de e-
mail são salvas como parte do banco de dados.  

Os dados são analisados com base em suas questões teóricas e objetivos de pesquisa. Todavia, todos 
iniciam a análise com uma  busca de conteúdo temático e das escolhas lexicais que o organizam e que 
permita uma primeira compreensão das atividades, e das relações mediacionais entre os participantes 
nos vários momentos sócio-enunciativos; (b) descrição constante do contexto de produção, levando-se 
em consideração o lugar físico e social de produção, o momento da produção, o papel social dos 
interlocutores, o que  é central para a compreensão dos dados. A partir dessa análise geral, diferentes 
categorias enunciativas, discursivas e lingüísticas são retomadas, correlacionadas e expandidas na 
tentativa de desenvolver o quadro de análise específico de cada pesquisa. 

Linguagem Criatividade e Multiplicidade (LCM)  

Grupo de Pesquisa: Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE) – Temática Linguagem 
Criatividade e Multiplicidade (LCM) - Fernanda Coelho Liberali (PUC –SP/ CNPq) – liberali@uol.com.br 



 

Integrantes: Fernanda Liberali; Alzira Shimoura; Rosemary Hohlenwerger Schettini; Elaine Mateus; 
Maria Cristina Damianovic; Valdite Fuga; Monica Guerra; Ilka Schapper; Monica Lemos; Daniela Zanella; 
Helena Miascovsky; Norma Wolffowitz Sanchez; José Carlos Lopes; Sonia Fuji; Ana Paula Cortez; Maria 
Cristina Meaney; Elvira Aranha; Nalini Arruda; Valquiria Rodrigues; Gabriela de Mello Freire; Airton 
Pretini Junior; Isabel Amancio; Dionéia Oliveira; Teresa D´Angelo Santos; Janira Trinidad; Daniele 
Gazzotti; Nilton Mendes, Penélope Alberto Rodrigues, Andrea  Nicolaus, Viviane Klen Alves; Edna Carmo; 
Larissa Martins; Maurício Canuto Rocha.  

A temática Linguagem Criatividade e Multiplicidade (LCM) é um subgrupo dentro do Linguagem em 
Atividades no Contexto Escolar (LACE), grupo de pesquisa liderado por Magalhães e Liberali e fundado 
em 2004, que focaliza, principalmente, a formação de educadores e alunos críticos-reflexivos. A 
temática LCM aborda questões de formação crítica em contextos mono e bilíngües, em que a linguagem 
permite a constituição de Cadeias Criativas (Liberali, 2006) como espaço de formação em que os 
participantes geram novos significados, criando uma multiplicidade de possibilidades de participação no 
mundo.  

Os estudos se fundamentam na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) (LEONTIEV, 1977; 
VYGOTSKY, 1930 e 1934), que compreende que os sujeitos, historicamente, constituem-se e aos demais 
por meio de relações mediadas com mundo. A escolha pelo termo TASHC destina-se a enfatizar algumas 
questões centrais apontadas por Vygotsky e seus seguidores. Em primeiro lugar, o grupo denomina seu 
estudo como pautado em Atividades, uma vez que se ocupa da discussão do homem no mundo, agindo 
e fazendo história, em outras palavras, da vida como ela é (MARX e ENGELS, 1845-46). Trabalha, ainda, 
com a perspectiva de que os sujeitos estão em constante relação na produção de novos artefatos 
culturais. Essa relação, essencial à produção criativa, torna necessário o uso do termo social. Relações 
sociais são estabelecidas em contextos específicos, com características específicas e formas de agir e 
pensar específicos, o que torna fundamental enfatizar o termo cultural, que se refere a inserção da 
atividade em um determinado espaço-tempo, marcado por interesses, valores, necessidades, formas de 
agir que são peculiares e estão circunscritos a uma cultura. De forma semelhante, o termo histórico 
constitui-se, também, como necessário, pois permite entender que os sujeitos dessas atividades se 
constituíram ao longo de uma História com identidades peculiares forjadas no processo histórico. Não 
só os sujeitos foram assim constituídos, como também as relações que são percebidas entre eles, a 
cultura na qual estão inseridos e a própria atividade enfocada.  

Os estudos do grupo partem, então, da concepção de atividade criativa como uma produção que inclui a 
dialética entre as categorias gerais da cultura e as experiências materiais e emocionais com as quais os 
indivíduos interagem quando trazem algo novo ao significado por meio dos sentidos (VYGOTSKY, 1930). 
Segundo Vygotsky (1930/1999, p.8), no enfoque da TASHC, “a criatividade não existe apenas onde se 
criam as grandes obras da história, mas sim em todo lugar onde o homem imagine, combine, modifique 
e crie algo novo, por pequeno que seja em comparação às obras dos gênios.”    

Além disso, os tipos de pensamento, criativos ou não, desenvolvem-se em conformidade com as 
atividades de que os sujeitos participam e com a forma de representação de suas experiências e das 
situações que preferem. Nessa perspectiva, o enfoque recai sobre atividades que envolvem a 
argumentação no embate entre sentidos na produção de significados compartilhados, o que parece dar 
pistas para a compreensão das possibilidades criativas que as constituem.   

Neste direção, estudar a Cadeia Criativa implica observar parceiros em uma atividade produzindo 
significados compartilhados (Vygotsky, 1934 e Bakhtin, 1934/5) que se tornam  parte dos sentidos que,   
posteriormente,   alguns dos envolvidos levarão para compartilhar com outros sujeitos, cujos sentidos 
foram produzidos em contextos diferentes daquela atividade primeira. Dessa forma, novos significados 



 

são criativamente produzidos, mantendo traços dos significados compartilhados na cadeia de 
atividades.  

Os estudos realizados neste subgrupo se organizam na perspectiva da Lingüística Aplicada (LA), que 
estuda a ação humana em contextos variados por meio de diferentes áreas do conhecimento para 
observação de como a linguagem realiza tais ações. Essa área do saber tem como preocupação focal a 
compreensão e a transformação de situações de conflito que interessam às pessoas comuns (BYGATE, 
2004). Em uma perspectiva mais crítica, a LA enfoca as transformações das condições de injustiça dentro 
das quais os sujeitos circulam. Portanto, focaliza a transformação aplicada das condições sociais a partir 
da análise, compreensão e redimensionamento dos aspectos lingüísticos que organizam as ações 
humanas. Para isso, a LA busca conhecimentos de diferentes fontes (sociologia, psicologia, filosofia, 
etnografia, dentre outros) para cuidar de questões da vida humana.  

Como parte do programa de pesquisas em LA, desenvolvido pelo grupo LACE, o foco está na 
compreensão e transformação da linguagem que constitui as atividades do contexto escolar para 
alcançar uma sociedade criativa, múltipla e cidadã. Nesse sentido, os projetos se colocam no quadro da 
Pesquisa Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2006a-f), que pressupõe a percepção do pesquisador 
como participante no ato de manter ou reconstruir o mundo social. Estas pesquisas têm, pois, como 
orientação, a transformação das condições sociais dos participantes em posição de injustiça.   

Os projetos de pesquisa são realizados nos contextos de atuação dos vários integrantes do grupo e, mais 
focalmente, no Programa de Extensão Universitária Ação Cidadania (PAC), desenvolvido pelo LACE. O 
PAC se organiza em atividades para compreensão, discussão, transformação e ação referentes ao 
trabalho de pesquisadores, formadores, coordenadores, professores, diretores, alunos e pais das 
diferentes instituições envolvidas, pautadas por uma perspectiva de Ação Cidadã. O programa conta 
com diferentes atividades em rede que se entrecruzam e interinfluenciam, para a constituição de 
Cadeias Criativas de produção de significados (LIBERALI, 2006 e 2008). Originado em 2002 e em sua 
segunda fase, o programa coordenado por Liberali, engloba os seguintes subprojetos de formação 
crítico-criativa, por meio de atividades teórico-práticas: 

1) Leitura e Escrita nas Diferentes Áreas, realizado junto a escolas da rede pública de São Paulo e 
Grande São Paulo;  

2) Aprender Brincando, realizado junto a instituições de educação infantil de São Paulo, que 
contempla os segmentos:  

1. Segmento 1: Aprender Brincando: Equipe Diretiva, que trabalha com coordenadores e diretores 
com foco na formação crítica dos profissionais com quem atuam;  

2. Segmento 2: Aprender Brincando: Histórias Infantis, que realiza a formação de grupos de 
educadores, como formadores de seus colegas, para a articulação do uso de histórias infantis 
aos eixos temáticos na produção de conhecimentos na educação infantil;  

3) Múltiplos Mundos; realizado por meio de plataforma virtual para integrar participantes dos 
vários projetos, educadores e pesquisadores nacionais e internacionais e o evento All Stars – 
Múltiplos Mundos;  

4) Educação Bilíngüe, junto a instituições de apoio a comunidades carentes;  

5) Aprender Brincando – Histórias Infantis; em Tempo de Aprender, realizado com crianças, no 
Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba em parceria com a UNISO-GPACI.  

As atividades de produção de significados que compõem a rede de atividades realizadas pelo PAC e 
demais contextos em foco são fontes de dados e incluem:  



 

 Reuniões mensais entre pesquisadores e colaboradores do grupo de pesquisa LACE, que são os 
formadores no PAC. 

 Reuniões, três vezes por semana, do Grupo Gestor10 de Educação Bilíngüe – alunos-
professores11 e pesquisadores-formadores como parceiros co-responsáveis – para 
planejamento das ações semanais nas instituições de educação infantil. 

 Formação semanal em inglês para alunos-professores de Educação Bilíngüe nas diversas áreas 
do conhecimento.  

 Oficinas com alunos-professores, professores que fazem parte dos Grupos de Apoio (GA)12, 
coordenadores, diretores e pesquisadores-formadores, para o trabalho com o foco específico de 
cada um dos subprojetos.  

 Reuniões nas escolas e/ou instituições participantes com professores locais e Grupo de Apoio 
para discussão e planejamento do trabalho a ser realizado nas várias atividades escolares. 

 Aulas dos professores e dos alunos-professores integrantes dos projetos. 

 Evento semestral ou anual, com produção e apresentação de trabalhos realizados pelos alunos 
com as comunidades. 

 Tarefas em plataforma virtual – espaço de intercâmbio com a comunidade nacional e 
internacional (alunos, professores e pesquisadores em diversos países, entre eles EUA, Rússia, 
Finlândia, Colômbia e Suécia) e espaço de integração do projeto – Múltiplos Mundos. 

 Evento All Stars – Multiplos Mundos. 

 Evento Simpósio Ação Cidadã, organizado pelo LACE. 

Para a realização das pesquisas, é enfatizada a negociação de sentidos na produção de significados 
compartilhados em cada uma das atividades das cadeias de atividades que atuam como objeto de 
estudo dos integrantes do grupo. O foco está em entender como os participantes se engajam no 
discurso para produzir significados compartilhados, que preencham as necessidades de transformação 
de suas vidas práticas.  

Os procedimentos de coleta, organização e armazenamento dos dados seguem os princípios definidos 
para a estruturação do banco de dados do Grupo de Pesquisa LACE. A coleta dos dados referentes ao 
PAC e demais contextos, conforme determinações da universidade (Comitê de Ética da PUC/SP) realiza-
se, após autorização dos envolvidos, por meio de gravações em áudio e vídeo, das atividades acima 
apresentadas. Também são feitas notas de campo e cópias de materiais vários produzidos pelos 
participantes durante as atividades. Além disso, todas as tarefas realizadas na plataforma digital e todas 
as trocas de e-mail são salvas como parte do banco de dados.  

                                                             

10 O Grupo Gestor (LIBERALI & WOLFFOWITZ SANCHES, 2008) é um grupo formado por pesquisador-

formador, aluno-professor e possíveis professores, que se estrutura para o desenvolvimento colaborativo de 

propostas para a ação conjunta em sala de aula. Esse grupo se constitui como co-responsável por todas as ações a 

serem desenvolvidas em sala de aula e na comunidade escolar (a qual inclui alunos, pais, coordenadores, diretores, 

dentre outros). 
11 Alunos de graduação de diferentes cursos ligados à Educação. 
12 Os Grupos de Apoio (DANIELS e PARRILA, 2004) são formados por professores que trabalham em conjunto 

sobre um tema específico que será discutido com o grupo colegiado. Esse Grupo de Apoio torna-se então suporte 

para as dúvidas e dificuldades encontradas por seus colegas. 



 

Os dados são organizados, relacionando os subprojetos por ano. Dentro de cada ano, todo o material 
filmado, gravado, copiado, digitalizado e/ou transcrito, é organizado de acordo com a atividade e a 
partir da data em que ocorreu. Esse material, coletado desde o ano 2002, início do PAC, está 
armazenado em CDs e DVDs,  no computador utilizado pelo grupo no Programa de Estudos Pós-
Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), em dois HDs externos, pertencentes 
às líderes de pesquisa do grupo e em alguns computadores de pesquisadores do grupo. Deve-se 
destacar que se encontra em processo de elaboração uma plataforma digital para abrigar todos os 
dados e todos os produtos gerados nesta pesquisa. 

Para o desenvolvimento das análises, é seguida uma perspectiva dialógico-enunciativa, em que, como 
discute Brait (2006), as categorias de análise não são aplicáveis de forma mecânica. Portanto, cada 
pesquisador parte do estudo de algumas categorias já propostas em outros estudos por diferentes 
teóricos que são revistas em função da necessidade de adaptação ao contexto escolar e aos objetivos de 
compreensão do processo de produção de significados em cada uma das atividades em foco. Algumas 
características centrais da análise desenvolvida pelos participantes são: (a) observação e leitura dos 
dados, com busca de conteúdo léxico-semântico e paralingüístico, que permita uma primeira 
compreensão das atividades; (b) descrição do contexto de produção, levando-se em consideração: o 
lugar físico e social e o momento de produção, recepção e circulação, o papel social dos interlocutores, e 
os objetivos; e (c) análise do conteúdo temático, realizado nas escolhas lexicais mais relevantes. A partir 
dessa análise geral, diferentes categorias enunciativas, discursivas e lingüísticas são retomadas, 
correlacionadas e expandidas na tentativa de desenvolver o quadro de análise específico de cada 
pesquisa. 

Vários critérios são usados para garantir a credibilidade dos estudos, tais como:  peer debriefing, 
observações constantes, triangulação de dados, constante comparação e revisão dos resultados 
alcançados com as análises.  

Alguns resultados já alcançados pelo subgrupo são: 

 A oferta de disciplinas e seminários de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Lingüística 
Aplicada e Estudos da Linguagem, na PUC-SP, voltados a compreender sistematicamente as 
características lingüístico-enunciativo-discursivas de diferentes atividades de linguagem em, 
com ênfase na formação de educadores.  

 O envolvimento de pesquisadores e estudantes de IC/Mestrado/Doutorado/Pós-Doc no estudo 
de tipos de produção de significados em desenvolvimento na Cadeia de Atividades, composta 
pelos projetos integrantes do PAC e dos demais contextos, focalizando, sobretudo, as formas de 
apresentação, refutação e questionamento de argumentos, funções e qualidade de produção de 
significado (criativo ou reprodutivo).  

 a produção e divulgação de conhecimentos relativos ao modo como a linguagem se organiza nas 
Cadeias Criativas. 

 A promoção de espaços de discussão com os participantes do PAC, os pesquisadores do LACE e a 
comunidade científica em geral sobre a temática em foco, por meio da organização de 
simpósios, fóruns, e demais eventos científicos. 

 A apresentação de trabalhos em simpósios nacionais e internacionais qualificados. 

 A publicação de artigos, capítulos e livros, abordando as pesquisas realizadas. 

 A elaboração e desenvolvimento de livro  sobre a temática deste subgrupo. 



 

 A integração cada vez maior da extensão e da pesquisa nos diferentes níveis da universidade, 
como por exemplo no PAC e na COGEAE. 

 A contribuição para a comunidade escolar e de pesquisa de forma mais ampla com as 
descobertas e os quadros de análise e interpretação desenvolvidos. 

 A contribuição para o fortalecimento da rede de contatos através da integração de 
pesquisadores de diferentes universidades nacionais e internacionais, interessados em questões 
de produção de significados e formação de educadores e de alunos, no contexto educacional 
criativo, múltiplo e crítico. 

 A ampliação da comunidade (digital e presencial) de discussão de temas relacionados à 
argumentação na produção criativa de significados, na formação crítica, na colaboração e na 
Lingüística Aplicada. 

Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações (ALTER-LAEL 

–PUC/SP – CNPq) 

Grupo de Pesquisa: Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações (ALTER-LAEL –PUC/SP – 
CNPq)  

Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações – Gêneros Textuais (ALTER- GET - 
UEL/CNPq) 

Integrantes Líderes: Anna Rachel Machado (PUC – SP/CNPq) arachelmachado@uol.com.br, Vera Lúcia 
Lopes Cristovão (UEL – PR/CNPq) veracristovao@yahoo.com 

O objetivo central de nossa exposição no I FORUM NACIONAL ISCAR – BRASIL é o de apresentar as ações 
e resultados das pesquisas dos dois grupos de pesquisa mencionados acima, que se encontram 
cadastrados no CNPq. A razão de nos apresentarmos em conjunto reside no fato de que os dois grupos, 
na verdade, são originários do Grupo de Pesquisa ALTER (CNPq) e encontram-se unidos em diferentes 
atividades acadêmicas.  

A convergência entre os pesquisadores dos grupos pode ser vislumbrada tanto nos objetos de pesquisa 
como nos pressupostos teórico-metodológicos centrais que assumem, tanto na sua vertente mais 
claramente epistemológica (Bronckart, 1996 e ss.) quanto na sua vertente mais didática (Schneuwly & 
Dolz, 2004). Portanto, do ponto de vista científico, consideramos que essa divisão é puramente formal e 
devida unicamente a uma prescrição do CNPq, que limita a participação de mais de 10 participantes em 
cada grupo de pesquisa formalmente cadastrado. 

A reunião desses pesquisadores iniciou-se durante o XIV InPLA, em 2004, com o objetivo de se mapear o 
que se estava desenvolvendo no Brasil, em Portugal, na Argentina e na Suíça com base na teoria do 
interacionismo sociodiscursivo (ISD, de ora em diante). Esse processo culminou, em 2005, no Congresso 
Internacional Linguagem e Interação, promovido pela UNISINOS, com o cadastramento do grupo no 
CNPq, reunindo pesquisadores de várias instituições nacionais e estrangeiras. 

A partir de 2009, objetivando a continuidade das pesquisas do Grupo ALTER, focalizamos, 
fundamentalmente, dois grandes temas: de um lado, a questão dos gêneros textuais e de seu ensino na 
escola, principalmente pelo grupo ALTER-GET, coordenado pelas professoras Vera Cristovão (UEL) e 
Maria Antonia Coutinho (Universidade de Lisboa) e, de outro lado, a questão das relações entre 
linguagem e trabalho docente, principalmente pelo grupo ALTER-LAEL, coordenado por Anna Rachel 
Machado (PUC/SP) e Ana Maria de Mattos Guimarães (Unisinos). 



 

O ISD, inicialmente posto como uma vertente da psicologia da linguagem, propõe problemas, objetos, 
unidades de análise e metodologia específicas. Sua filiação teórica mais geral está no interacionismo 
social, posição epistemológica de diversas correntes da filosofia e das ciências humanas. Dentro desse 
quadro geral, o ISD toma como fonte de referência as idéias de Vygotsky (1934), desenvolvidas no 
quadro da psicologia soviética e influenciadas pelas idéias de Hegel (1807), Marx (1845) e Engels (1888). 
Complementarmente, o ISD faz empréstimos de conceitos de outras disciplinas, reformulando-as e 
integrando-as, tais como a de Habermas (1987) e a de Ricoeur (1986). Em relação às teorias de 
linguagem, privilegia, de forma acentuada, as abordagens que dão primazia ao social, como as de 
Saussure e Voloshínov. 

Sua característica distintiva em relação a outras vertentes interacionistas sociais está na ênfase que dá 
ao papel da linguagem no desenvolvimento psíquico humano, “como *sendo+ processo de negociação e 
de estabelecimento de acordo sobre a atividade em que o homem está envolvido e como instrumento 
de avaliação da atividade” e da ação de cada um (Bronckart, 1996). Assim, as produções textuais seriam 
o meio através do qual se constroem as representações sociais e racionais que permitem que os 
indivíduos se situem e julguem cada contribuição particular para a realização das atividades sociais. 

Considerando que as atividades sociais são o princípio explicativo das ações individuais, o ISD toma 
como unidade de estudo a ação humana, compreendida de um ponto de vista interno e não externo, 
nas suas diferentes variedades (linguageiras e não linguageiras), definida como sendo o “conhecimento 
que o agente tem das diversas facetas de suas capacidades e de sua responsabilidade na atividade 
social, das propriedades de sua ação” (Bronckart, 1996). 

Entretanto, a partir dessa definição, o ISD defrontou-se com um problema de ordem metodológico: 
Como interpretar a ação e, por meio dela, a pessoa que age? Segundo Bronckart (2006), não podemos 
ter acesso direto ou indireto à ação, do ponto de vista psicológico. Assim só seria possível interpretá-la 
nas e através das produções verbais efetivamente realizadas, ou seja, de textos produzidos por 
diferentes actantes, utilizando uma metodologia compreensiva, inspirada na de Ricoeur, que afirma que 
é através da análise de discurso, num processo de interpretação dos textos bem instrumentada, que o 
agir humano pode ser interpretado (Bronckart, 2006).  

Assim, para fins de consistência metodológica, utilizamos as seguintes noções: 

- A noção de "agir", para indicar as intervenções humanas no mundo, que podem ser de diferentes 
ordens e que, em contextos econômico-sociais específicos,  podem se constituir em um "trabalho", que 
envolve diversos tipos de profissionais e cuja estrutura pode ser decomposta em "tarefas". De modo 
geral, esse agir desenvolve-se temporalmente em um "curso do agir", no qual podem ser identificadas 
cadeias de processos envolvendo  "atos" ou "gestos".  

- No plano motivacional, distinguimos os "determinantes externos" do agir, que são de origem coletiva, 
de natureza material ou da ordem das representações sociais,  e os "motivos", que são as razões de agir 
interiorizadas por uma pessoa particular. 

- No plano da intencionalidade, distinguimos as "finalidades", que são de origem coletiva e socialmente 
validadas, e as "intenções", que são as finalidades do agir interiorizadas por uma pessoa particular. 

- No plano dos recursos para o agir, distinguimos os "instrumentos", que podem ser "ferramentas 
concretas" ou "modelos para o agir",  disponíveis no ambiente social; e as "capacidades", que são os 
recursos mentais ou comportamentais atribuídos a uma pessoa particular. 

- Em relação aos seres humanos, o termo "actante" é utilizado para qualquer pessoa implicada no agir. 
No plano interpretativo, utilizamos o termo "ator", quando as formas textuais colocam esse actante 
como sendo a fonte de um processo e quando a ele são atribuídas capacidades, motivos e intenções, 



 

enquanto o termo "agente" é utilizado quando essas formas não  lhe atribuem essas mesmas 
propriedades. 

Os procedimentos de análise tomam por base, principalmente, o que já foi desenvolvido na 
Universidade de Genebra, desde 1985 (Bronckart & al. 1985) até os dias atuais (Bronckart & Groupe LAF 
–Langage, Action – Formation (2002)e os que os próprios membros dos Grupos ALTER tem desenvolvido 
(como se pode ver em Machado & Bronckart, 2009). Nessa reconcepção dos procedimentos de análise, 
temos recorrido a conceitos e categorias de outros autores e de outras disciplinas, quando necessário, 
para a análise das características do contexto de produção sócio-histórico mais amplo e do mais restrito, 
das características globais e enunciativo-discursivas e, sobretudo, para a interpretação das análises.  

Assim procedendo, podemos elencar vários avanços obtidos pelas pesquisas brasileiras do Grupo ALTER 
que se caracterizam por assumir explicitamente os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo. Em 
relação às pesquisas sobre gêneros e seu ensino:  

utilização da noção de gênero e modelo didáticos muito além do objetivo de construção de seqüências 
didáticas para desenvolver as capacidades de produção textual em língua materna de alunos de todos os 
níveis, da educação infantil ao ensino superior; 

as noções de gênero e seqüência didática foram expandidas para a didática de línguas estrangeiras; 

as experiências desses trabalhos foram desenvolvidas em livros adotados por escolas e universidades; 

construção de propostas de ensino de leitura e produção de texto, para as aulas de Língua Portuguesa e 
Língua Estrangeira; 

utilização dos aportes teórico-metodológicas do ISD face à emergência da internet como contexto de 
produção textual; 

Com relação ao trabalho educacional, do ponto de vista teórico, nosso esforço concentrou-se, 
inicialmente, na clarificação dos conceitos centrais utilizados, tais como trabalho, atividade e ação 
(verbal e não verbal), tanto na ótica da Psicologia do Trabalho e da Ergonomia da Atividade quanto na 
do ISD. Além disso, buscamos levantar pesquisas que já tenham enfocado a atividade educacional como 
trabalho e pesquisas que tenham utilizado instrumental oriundo das Ciências do Discurso em geral para 
a análise de textos produzidos no e sobre as situações de trabalho.  

Os textos sobre o trabalho do professor, por sua vez, foram produzidos em diferentes situações, tanto 
em situações “naturais” da atividade docente, quanto em atividade literária ou midiática e em 
atividades de pesquisa, por indução do pesquisador. Em relação ao nível da atividade educacional em 
que são produzidos, temos textos produzidos tanto no âmbito do sistema educacional, quanto no do 
sistema de ensino e no do sistema didático. Em relação ao tempo de sua produção e a realização de uma 
determinada tarefa, temos textos produzidos antes  e depois da tarefa, e textos mistos, produzidos 
depois de uma determinada tarefa, mas, ao mesmo tempo, antes de uma outra. Enfim, os textos 
analisados são produzidos por diferentes instâncias enunciativas: por instâncias governamentais, por 
autoridades das escolas, por grupos de professores ou por um só professor em interação com um 
formador ou com o pesquisador.  

Como resultado das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo ALTER sobre trabalho docente, podemos 
apontar os seguintes avanços: 

propor uma definição, provisória e diferenciada, de trabalho docente com base vygotskyana;   

 (re)conhecer a complexidade e especificidades do trabalho do professor, que envolve muito mais do 
que ‘dar aula’; 



 

contribuir para a construção de uma imagem mais precisa, mais coerente e mais verdadeira da profissão 
de professor; 

avançar na reflexão, e elaboração de princípios, sobre a formação de professores, porém sob o ângulo 
do trabalho educacional.   

assumir os pressupostos-teóricos dessa abordagem não significa que apenas tomemos os que já 
encontramos como estabelecidos, mas que participemos efetivamente da construção dessa vertente 
teórica.  

Dado o exposto, podemos concluir afirmando que o ISD permite– ou até mesmo exige – que cada 
pesquisador assuma seu papel de verdadeiro construtor de conhecimentos, contribuindo, de fato, para 
o desenvolvimento teórico e metodológico da teoria. Estamos, pois, diante de um grupo que assumiu o 
desafio de tomar por base uma teoria com o grande mérito de estar em construção, portanto, aberta a 
novas possibilidades, desde que ancoradas em seus princípios fundantes.  

Atualmente os grupos são compostos pelos seguintes participantes: 

Grupo ALTER – LAEL  

Doutores: Anna Rachel Machado, Ana Maria de Mattos Guimarães Jean-Paul Bronckart, Anise Ferreira, 
Tania M. de M. Mazzillo, Eliane Lousada, Lilia Santos Abreu-Tardelli, Luzia Bueno, Maria Angela Paulino 
Teixeira. 

Alunos: Carla Messias, Claudia Melisce, Daniela Lopes Ermelinda Barricelli, Marcia Donizetti, Maria 
Christina Cervera, Siderlene Muniz-Oliveira, Kátia Diolina. 

No Grupo ALTER – UEL/CNPq 

Doutores: Vera Lúcia Lopes Cristovão, Florencia Miranda, Maria do Carmo Coelho, Joaquim Dolz, Maria 
Luísa Pereira, Lusinete Souza, Rosalice Pinto, Marcos Baltar, Maria Antónia Coutinho 
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EFoPi e sua incursão na perspectiva sócio-histórico-cultural  

Grupo de Pesquisa: Grupo de Pesquisa Educação, Formação de Professores e Infância ( GP EFoPI)  

Integrantes: Léa S. P. Silva (UFJF), Ilka Schapper Santos (UFJF/PUC/SP) 

O Grupo de Pesquisa Educação, Formação de Professores e Infância ( GP EFoPI) tem por objetivo a 
pesquisa em educação, formação de professores e estudos sobre crianças e suas infâncias. Tem como 
referencial teórico as contribuições de Vigotski e seu grupo, fazendo uma imersão em categorias 
teóricas como: Zona Proximal de Desenvolvimento; Sentido/Significado; Funções Psicológicas; Mediação 
Simbólica; O brincar de faz de conta e o desenvolvimento da imaginação criadora; Instrumento e 
resultado; A dimensão histórico cultural das crianças e suas infâncias;. Coerente com a perspectiva 
histórico-cultural o GP EFoPI busca nas suas investigações, discutir o procedimento crítico reflexivo com 
os participantes das pesquisas desenvolvidas. Isso porque procura tecer um diálogo com professores e 
educadores de creches que contribua para o reconhecimento e análise dos fatores que muitas vezes 
limitam a atuação desses profissionais e, para, além disso, a oportunidade de verem a si mesmos como 
capazes de transformações e mudanças nos seus espaços de atuação. Nos estudos sobre as crianças e 
suas infâncias o GP EFoPI procura contribuir para a emergência de novos modos e maneiras de 
compreender a infância de 0 a 6 anos, para novas tentativas de se perceber e compreender as crianças e 
suas ações frente aos grupos sociais e espaços que fazem parte de seus cotidianos. Em setembro de 
2008 realizou o I SEMINÁRIO DE GRUPOS DE PESQUISA SOBRE CRIANÇAS E INFÂNCIAS. Tendências e 
Desafios Contemporâneos. - 1º GRUPECI, que contou com 42 comunicações de pesquisas sobre crianças 
e infâncias. 

Palavras-Chave: Histórico-Cultural – Infância – Formação de Educadores 

Linguagem, Interação e Conhecimento (LIC) e sua relação com a teoria 

histórico-cultural  

Grupo de Pesquisa: Linguagem, Interação e Conhecimento (LIC) e sua relação com a teoria histórico-
cultural 

Integrantes: Maria Teresa de Assunção Freitas (CNPq/FAPEMIG/UFJF), Ilka Schapper (UFJF/PUC/SP), 
Bruna Sola Ramos (UFJF/UERJ) 

Compreendendo que o conhecimento é historicamente construído/produzido e que a pessoa está 
implicada em sua construção/produção, vemos que a escolha de um referencial teórico tem a ver com a 
visão de  homem e de mundo do pesquisador. Considerar o homem como um ser sócio-histórico, ativo, 
transformador, criador de significações isso se refletirá certamente em nossa maneira de pesquisar, de 
produzir conhecimento, portanto na escolha de referencial teórico de trabalho. Olhar o mundo em seu 
acontecer histórico, em uma dimensão de totalidade sem separar conhecer/agir, ciência/vida, 
sujeito/objeto, homem/realidade, significa escolhermos como norteador de nosso trabalho formas de 
pensamento capazes de fornecer os meios para se compreender não coisas e fragmentos de coisas, mas 
a própria condição humana.  Refletindo sobre a realidade do homem e do mundo contemporâneo, 



 

nesse momento de barbárie criada pelas relações postas pela sociedade capitalista, numa globalização 
que mais fragmenta que une, e buscando alternativas viáveis de restaurar no homem sua humanidade, 
procuramos para as ciências humanas referenciais, que não tenham deles expulsado o sujeito, mas que 
centrando-se no sujeito o vejam inserido no mundo e na história, portanto, abordagens que focalizem a 
realidade humana em uma perspectiva de totalidade e nela se impliquem buscando formas alternativas 
de superação. 

Esses argumentos justificam nosso encontro/diálogo com as teorias de autores como Vygotsky e 
Bakhtin, importantes interlocutores que possibilitam uma relação de  compreensivamente com nossos 
objetos de estudo. Além disso, possibilitam também organizar metodologicamente as pesquisas 
desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Linguagem Interação e Conhecimento (LIC), sediado na Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Há 15 anos o Grupo LIC, realiza pesquisas, 
financiadas pelo CNPq e FAPEMIG, envolvendo questões relacionadas à leitura e escrita, letramento 
digital, aprendizagem e formação de professores. Como o próprio nome do grupo indica, organizamos 
nossas pesquisas tendo como base os estudos da linguagem e da construção/produção do 
conhecimento fundamentados na perspectiva histórico-cultural que tem a interação com o outro como 
constituinte do sujeito.  

A abordagem histórico-cultural ao assumir o caráter histórico-cultural do sujeito e do próprio 
conhecimento como uma construção/produção social, faz da pesquisa não apenas uma descrição da 
realidade, mas um espaço de compreensão ativa provocador de mudanças em seus participantes e que 
pode também gerar transformações nos contextos em que atuam. Nessa abordagem de pesquisa, 
busca-se compreender o outro além da aparência, apreendendo o seu processo interno, 
compreendendo os fenômenos em suas origens e em sua evolução, portanto, em seu acontecer, em sua 
historicidade. Esse processo só é apreensível através do discurso, pois, se chega ao homem e sua vida 
através dos textos criados, dos enunciados que são trocados entre seus participantes. No movimento 
interlocutivo, pesquisador e pesquisados constroem sentidos e os re-significam. Para atingir tal objetivo, 
trabalhamos com estratégias metodológicas  considerando-as como desencadeadoras de discursos, 
portanto,  como uma produção de linguagem e uma esfera social de circulação de discursos na qual os 
eventos de linguagem são marcados pela interlocução. 

Concluindo, compreendemos que  a perspectiva histórico-cultural pode representar um caminho 
significativo para uma forma outra de produzir conhecimento, em especial, no campo das ciências 
humanas,  trazendo implicações que se refletem nas características processuais e éticas do fazer 
pesquisa. Esse processo exige uma coerência do pesquisador na concepção e uso dos instrumentos 
metodológicos para a construção/produção de dados  e sua análise, bem como para a escrita de textos 
com a discussão dos achados. 

Marxistas em Educação Faculdade de Ciências e Letras UNESP Araraquara 

Grupo de Pesquisa: Estudos Marxistas em Educação Faculdade de Ciências e Letras UNESP Araraquara 

Integrantes: Newton Duarte - newton.duarte@uol.com.br 

O grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação desenvolve estudos e pesquisas sobre diversas 
temáticas situadas no campo da educação escolar que são analisadas na perspectiva marxista. Entre as 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo encontram-se aquelas que investigam aspectos da psicologia 
histórico-cultural aproximando-a à pedagogia histórico-crítica (Saviani) e a estudos realizados por 
clássicos do marxismo como, por exemplo, Lukács. Tomando-se como referencial teórico a psicologia 
histórico-cultural, são também desenvolvidas pesquisas de análise crítica das pedagogias hegemônicas 



 

na atualidade, tais como o construtivismo, a pedagogia das competências, a pedagogia dos projetos, a 
pedagogia do professor reflexivo e o multiculturalismo.   

A título de exemplo das pesquisas realizadas pelo grupo apresentam-se aqui alguns projetos. 

Título da pesquisa: O tema da formação humana nas análises realizadas por Lukács e por Vigotski das 
relações entre o indivíduo e a obra de arte.  

Apoio: CNPq – bolsa de produtividade em pesquisa 

Período: Março/2008 a Fevereiro/2011. 

Pesquisador: Newton Duarte (Departamento de Psicologia da Educação, Faculdade de Ciências e Letras, 
UNESP, campus de Araraquara) 

Resumo da pesquisa: 

Essa pesquisa tem os seguintes objetivos: 1. analisar os estudos desenvolvidos por Lukács no campo da 
estética e da crítica literária, buscando detectar as concepções do filósofo húngaro acerca do papel da 
arte na formação do ser humano; 2. analisar trabalhos de Vigotski que abordem os efeitos das obras de 
arte na formação do psiquismo humano; 3. analisar as possíveis aproximações e distanciamentos entre 
Lukács e Vigotski no que se refere ao papel formativo da arte; 4.extrair, das análises definidas nos 
objetivos precedentes, contribuições para a teoria educacional no que se refere às relações entre a 
formação dos indivíduos e as objetivações do gênero humano. Parte-se da premissa de que a questão 
central da pedagogia não residiria nas relações entre professor e aluno ou dos alunos uns com os outros, 
mas sim nas relações que professor e alunos estabelecem com os produtos intelectuais da prática social 
humana em sua totalidade. Vigotski analisou a arte como uma técnica que daria existência social 
objetiva aos sentimentos, possibilitando assim que os indivíduos se relacionassem com esses 
sentimentos com um objeto que se interioriza por meio da catarse. Lukács entende que a catarse não é 
uma categoria puramente estética, sua origem estaria na vida dos seres humanos e que a obra de arte 
reelaboraria os conteúdos extraídos da vida, dando-lhes uma configuração que superaria o imediatismo 
e o pragmatismo da cotidianidade. Sem incorrer na identificação da análise estético-literária à 
teorização pedagógica, considera-se neste estudo que a dialética entre o indivíduo e a obra de arte pode 
ser uma importante fonte de informações sobre o tema mais amplo da dialética entre a formação do 
indivíduo e a riqueza intelectual socialmente existente. 

Associam-se diretamente a esse projeto uma pesquisa de doutorado e duas de iniciação científica. 

O projeto de doutorado é de autoria de Nathalia Botura de Paula Ferreira, intitulando-se “Alienação 
estético-literária na educação escolar: uma análise a partir de Lukács e Vigotski”, no período de março 
de 2008 a fevereiro de 2012. Esse projeto de doutorado investiga em trabalhos de Lukács e Vigotski 
contribuições para a fundamentação filosófico-pedagógica do trabalho escolar com obras literárias. A 
partir desse estudo pretende-se também examinar criticamente o conteúdo dos PCNs sobre Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias no Ensino Médio buscando caracterizar sua concepção sobre o papel do 
ensino de literatura na formação dos indivíduos. Analisa-se criticamente o processo de alienação 
estética e o reducionismo histórico que se configuram eminentemente através da deformação poética 
do objeto artístico-literário. Com isso espera-se contribuir para a compreensão de processos escolares 
que produzam ou reproduzam  a lacuna de sensibilidade estética. A doutoranda ingressou em 2008 com 
esse projeto no programa de pós-graduação em educação escolar na UNESP, campus de Araraquara e 
em 2009, após realização do seu exame de qualificação, foi promovida  ao doutorado direto.  Conta com 
bolsa de mestrado pela FAPESP e está pleiteando bolsa de doutorado direto. 



 

Os projetos de iniciação científica, são de Mariana de Cássia Assumpção e Maria Claudia da Silva 
Saccomani, ambas com bolsa PIBIC iniciada em setembro de 2009, tendo como centro de análise a obra 
Psicologia da Arte de Vigotski e suas implicações para educação escolar. 

Título da pesquisa: Estudos sobre o desenvolvimento psíquico à luz da Teoria Histórico cultural e o papel 
da educação escolar nesse desenvolvimento 

Período: 2007-2011 

Pesquisadora responsável: Lígia Márcia Martins (Departamento de Psicologia, Faculdade de Ciências, 
UNESP, campus de Bauru) 

Resumo da pesquisa: Esta investigação, de natureza teórico-conceitual, ojetiva auxiliar a compreensão 
da estrutura psicológica dos processos de sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, 
linguagem e imaginação. Tendo em vista que o psiquismo se estrutura e opera de modo sistêmico, 
congregando funções que sustentam a relação homem-mundo (ou relação sujeito-objeto), esta 
pesquisa, aliada à anterior, se apresenta como mais um momento analítico requerido à compreensão do 
dinamismo psiquismo em sua totalidade concreta. Tem como objetivo auxiliar a compreensão da 
estrutura psicológica das funções supracitadas pela mediação da Teoria Histórico Cultural / Teoria da 
Atividade tendo em vista contribuir com os estudos sobre as chamadas "funções cognitivas" em suas 
relações com os processos de aprendizagem. Nesta direção, visa também explicitar distinções entre as 
funções psicológicas elementares e funções psicológicas superiores, bem como o decisivo papel do 
ensino sistematizado para a superação dos domínios elementares em direção aos superiores. Não 
obstante a significativa disseminação da Teoria Histórico-Cultural/Teoria da Atividade nos campos da 
psicologia e da educação brasileiras, a literatura aponta que os referidos processos permanecem objeto 
de orientações teóricas naturalizantes, nas quais a unidade dialética entre dados material (orgânico) e 
imaterial (simbólico) encontra-se preterida. Tendo em vista que a superação desse dualismo é requisito 
para a efetiva afirmação da natureza histórico-social do psiquismo e para o conhecimento do ser 
humano como síntese de múltiplas determinações, este trabalho propõe-se recuperar os importantes 
contributos presentes na Teoria da Atividade/Teoria Histórico-Cultural acerca da gênese, estrutura e 
desenvolvimento dos processos em foco.  

Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais - um Panorama 

Grupo de Pesquisa: ILCAE – Inclusão Linguística em Cenários de Atividades Educacionais  

Integrantes: Angela B. Cavenaghi T. Lessa (PUC-SP) cavenagh@uol.com.br, Sueli Salles Fidalgo 
(Unicamp) ssfidalgo@terra.com.br, Maria Cecilia de Moura (PUC-SP) alce55@uol.com.br, Saulo Silva 
(Faculdade Sumaré) saulocesar@uol.com.br, Vera Cabrera Duarte (PUC-SP) veracabrera@uol.com.br 

O GRUPO ILCAE (Inclusão Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais) tem por objetivo (1) 
promover, em cenários educacionais, espaços de discussão acerca do papel que a linguagem exerce em 
relação à inclusão social-escolar e (2) produzir e divulgar conhecimento na área de Lingüística Aplicada, 
em sua interface com a Educação e a Psicologia. Mais especificamente, o grupo discute a inclusão das 
comunidades interna e externa da escola pelo questionamento do tipo de linguagem que promove a 
inclusão ou fomenta a exclusão nos espaços educacionais. Muitas vezes, irrefletidamente, os discursos 
podem levar à exclusão ou manter excluídos os agentes que nele tomam parte (FIDALGO, 2005, 2006; 
LESSA e FIDALGO, 2008 e 2009).  

Em relação às investigações científicas, o grupo desenvolve pesquisas cujos temas abrangem as 
seguintes áreas: (1) Ensino-Aprendizagem de Línguas Materna e Estrangeira (LESSA, FIDALGO e SILVA, 



 

2004), incluindo a discussão sobre o espaço que a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) vem assumindo 
como língua materna e o papel da língua portuguesa na educação de alunos Surdos (MOURA, D., 2008; 
MOURA, C., 2008, 2010; SUDRÉ, 2008); (2)  Necessidades Educativas Especiais (NEEs) (SILVA,  2005; 
SOUZA, 2006; OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 2009) e (3) Formação do Professor para o trabalho com a 
diversidade (FIDALGO, 2005; 2006; LESSA, LIBERALI e FIDALGO, 2005; SOUZA, 2006; BOCCHI, 2009; 
SOARES, 2009; LESSA e FIDALGO, 2009).  

Em relação às NEEs, o grupo entende que o tema engloba dificuldades de aprendizagem decorrentes de 
necessidades físicas, psicológicas, mentais, comportamentais (bullying, violência resultando ou não em 
conflitos com a lei e questões de liberdade assistida), emocionais, incluindo a superdotação e as altas 
habilidades. Se o professor não estiver preparado para atuar nos contextos de inclusão educacional que 
se apresentam como multifacetados e que demandam, dessa maneira, ações multidisciplinares 
coordenadas,  a criança que não tem a sua necessidade de aprendizagem atendida acaba ficando 
excluída do processo educacional.   Passa a ser uma criança estigmatizada, excluída socialmente porque 
não consegue acompanhar as demais.    

Que papel tem a linguagem em situações como as citadas? É pelo questionamento da linguagem 
utilizada na, com e para a escola que o grupo espera problematizar o status quo e agenciar espaços de 
transformação do contexto educacional, promovendo uma formação cidadã (FIDALGO e LIBERALI (orgs), 
2005). Em outras palavras, como afirma Fidalgo (2005):  

Em comunidades que se aceitam em uma relação dada por um mito de origem, o conformismo (Adorno 
e Hokheimer, 1985; Hokheimer e Adorno, 1973; Bauman, 1999) e a alienação (Heller, 1970) convivem 
instituídos por uma ideologia que oculta a realidade social (Chauí, 1973). Dentro dessa perspectiva, [o 
trabalho] objetiva discutir o discurso excludente, mas naturalizado - e, portanto, não refletido - que é 
veiculado na escola, verificando até que ponto esse discurso não estaria praticando uma espécie de 
eugenia (ainda mais cruel, porque sequer é feita às claras e se apóia em uma pseudo-igualdade de 
direitos), que separa “bons” de “maus”, a ambos justificando por sua condição social *física ou mental+, 
dada a priori.   

Esse trabalho tem tido impacto não só entre a comunidade acadêmica, mas, principalmente, nas demais 
comunidades de prática - em contextos de escolas públicas e particulares, haja vista a última 
repercussão de nosso fórum em ILCAE (em setembro de 2009) que contou com mais de 500 
participantes – a maioria dos quais era professor de um dos dois segmentos citados acima.  

Em relação à comunidade acadêmica, o grupo tem vasta produção bibliográfica e técnica, assim como 
projetos interinstitucionais. No momento, um dos projetos que o grupo conduz envolve pesquisadores 
das Universidades de Bath, de Moscou, da Cidade do Cabo e da PUC/SP cuja coordenação geral é do 
professor Harry Daniels e que está sendo financiada pelo Economic and Social Research Council - ESRC 
do Reino Unido. A pesquisa, intitulada Education, well being and the emergent economies of Brazil, 
Russia and South Africa tem por objetivo discutir os impactos da escola no contexto de economias 
emergentes e prevê a publicação de um livro com os resultados alcançados. Além dela, o Grupo está 
finalizando uma outra proposta internacional para ser submetida a uma linha de fomento que envolve o 
ESRC e o CNPq e tem por objetivo compreender o papel da escola do ensino fundamental da Rede 
Pública na formação identitária de alunos em situação de risco.    

Considerando-se que a linguagem é uma prática social, constituída por e constitutiva da ideologia 
(FAIRCLOUGH, 1989), todos os trabalhos desenvolvidos pelo grupo têm implicado na compreensão dos 
papéis assumidos pelos participantes (de mantenedores ou de questionadores das concepções 
reinantes), assim como de suas possibilidades de ação discursiva para a transformação – dada a sua 
formação como agentes de sua prática ou como praticantes de uma ‘agência’ imposta. Tornando-se 



 

conscientes de sua ação no mundo e dos recursos lingüísticos que possuem - ou que lhes faltam - os 
participantes tornam-se também agentes de sua própria inclusão. 

Esta apresentação discute alguns dos trabalhos realizados (e aqui citados), assim como aspectos das 
políticas públicas de inclusão, demonstrando que estas, muitas vezes, acabam por excluir alunos e 
professores do processo educacional – o que resulta, como já mencionado, em uma exclusão social.  

O referencial teórico dos trabalhos do grupo é de base materialista histórico-dialética e encontra em 
Vygotsky e Bahktin seus conceitos-chave: (1) o papel da linguagem como mediadora do 
desenvolvimento e aprendizagem humanos e (2)  a linguagem como arena de conflitos. Mais 
especificamente, o Grupo está ancorado na Teoria Sócio-histórica e Cultural por entender que é na 
atividade prática da vida diária que a cognição é construída e que forma as bases do desenvolvimento. 
Um diferencial de alguns trabalhos do Grupo Ilcae é a utilização do que Middleton (2007) chama de D 
Análise. Os pesquisadores utilizam as categorias de análise lingüística propostas pelo autor pois as 
consideram bastante adequadas para revelar como os participantes de um sistema de atividade 
propõem um tema para discussão e como tal tema promove a construção de novos conhecimentos e, 
portanto, transformações das práticas. Outros pesquisadores do grupo utilizam a pesquisa crítica de 
colaboração (Magalhães, 2007) com análise lingüística ora da análise da conversação, ora do 
interacionismo sócio-discursivo (Bronckart, 1997). 

A seguir, traçamos um breve resumo dos trabalhos realizados em cada uma áreas citadas acima: Ensino-
Aprendizagem de Línguas Materna e Estrangeira, incluindo LIBRAS;  Necessidades Educativas Especiais 
(NEEs) e Formação do Professor para o trabalho com a diversidade. 

Em relação ao ensino-aprendizagem de línguas materna e estrangeira temos trabalhado com a 
formação de professores, com a linguagem como ferramenta psicológica de inclusão/ exclusão, com a 
criação de material didático, com as relações entre políticas educacionais e a vida diária da escola e com 
a formação de valores para crianças e adolescentes em situação de risco. Temos, também, discutido o 
fato de professores ainda não serem formados para o trabalho inclusivo (seja a inclusão entendida como 
diversidade ou como necessidades especiais). 

 Um dos trabalhos desenvolvidos está voltado para o uso de atividades teatrais como uma possibilidade  
de aprendizagem e aprimoramento da Língua Inglesa, partindo do pressuposto de que os componentes 
atitudinal e lingüístico, de uma forma imbricada, compõem o cerne da possibilidade de desenvolvimento 
do aluno com um todo (DUARTE, 2001). Numa perspectiva interdisciplinar envolvendo três áreas do 
conhecimento: ensino de línguas, teatro e psicologia da educação, a proposta - gerada a partir do 
projeto Living Drama in the Classroom -  volta-se para atividades teatrais enquanto um contexto capaz 
de contribuir para a superação de ameaças, muitas vezes presentes nessa situação de aprendizagem 
(DUARTE, 2003). Ameaças que muitas vezes excluem aprendizes do seu próprio processo de 
aprendizagem   Como resultado da implementação dessa proposta, temos um aluno mais autoconfiante, 
e  consciente de suas capacidades  

Mais especificamente, sobre Surdez e LIBRAS, os trabalhos têm abordado o papel que a língua de sinais 
ocupa na constituição do sujeito (MOURA, C., 2000) nas suas diversas instâncias, embora relacionado 
mais de perto à área educacional (LODI e MOURA, C., 2006), já que, para o Surdo, é na escola que ele 
poderá ter contato com a língua que propiciará sua imersão no mundo da linguagem e das 
representações. É na escola também que ele poderá aprender sobre o mundo e sobre a sua condição de 
surdo, sujeito de sua vida e íntegro na sua condição humana. Os trabalhos desenvolvidos nessa área 
mostram que a escola não está preparada para receber o aluno surdo, ainda que a inclusão de surdos na 
rede normal de ensino seja preconizada pela lei. Outro aspecto que começa a ser investigado é o da 
representação da fala para o sujeito surdo, já que, em um determinado momento da batalha pelos 



 

direitos do surdo, a fala foi considerada, pelos próprios surdos, imposição da maioria ouvinte. O que 
pode ser verificado é que, atualmente, existe uma tendência dos próprios surdos de representar a fala 
como algo útil nas suas relações com os ouvintes, principalmente na esfera de trabalho que é a que 
tende a organizar o sujeito na sociedade.  

O Grupo ILCAE iniciou, há quase dois anos, o GESPUC – Grupo de Estudos sobre Surdez da PUC-SP. Nesse 
espaço, Surdos, intérpretes de Libras e outros ouvintes discutem a formação do intérprete, a formação 
crítica do surdo, assim como a formação do educador surdo. O papel do intérprete de Libras na vida 
educacional do surdo também tem sido motivo de estudos, tendo sido focado na vida universitária dos 
surdos em que o intérprete é figura obrigatória em razão do Decreto 5626. Os trabalhos mostram que 
apesar da presença desse profissional, o problema de real inclusão dos surdos persiste em razão de 
pouca interação de todos os envolvidos. 

Em relação a outras NEEs, como, por exemplo, a deficiência visual, estudos relacionados com a 
construção de  identidades sociais do aluno com essa deficiência, no processo discursivo,  revelam que a 
sua interação em sala de aula fica comprometida, muitas vezes,  por uma percepção negativa de si 
mesmo e do outro (SILVA, 2005). Os estudos também concluem que, para ocorrer interação e, 
consequentemente, inclusão no contexto escolar,  é preciso, entre outras coisas,construir instrumentos 
de mediação a partir da estruturação  de um currículo flexível, que seja comum a todos mas, ao mesmo 
tempo, que permita as adequações necessárias para cada situação. Esse é um grande desafio que 
enfrentamos nos cursos de formação de professores. 

Em relação à formação do educador, as investigações do grupo têm concluído que nem o professor em-
serviço, nem os alunos egressos de cursos de licenciaturas têm recebido a formação necessária para 
trabalhar com a diversidade que encontra em sala de aula. Em cursos de Pedagogia, há alguma 
formação que, embora não cubra todas as NEES, dá ao aluno a dimensão do que ocorre em uma sala de 
aula regular nos dias atuais e lhe fornece alguns instrumentos com os quais pode iniciar o seu trabalho. 
Nas Licenciaturas, por força da lei, o aluno tem cerca de um ano de LIBRAS, mas isso não significa que 
tenha um espaço de discussão de como se dá o ensino-aprendizagem de alunos surdos ou que tenham 
qualquer outra NEE; talvez aprenda algumas técnicas  padronizadas e um pouco da língua de sinais. No 
entanto, isso dificilmente será  suficiente para capacitá-lo a trabalhar com alunos com NEE, sejam eles 
surdos ou não. 
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Por uma ideologia de empoderamento e justiça social: experiências de 

práticas sociais colaborativas na formação de professores  

Grupo de Pesquisa: Aprendizagem sem fronteiras: linguagem, ética e formação de professores 

Integrantes: Elaine Fernandes Mateus - Universidade Estadual de Londrina - mateus@uel.br, Ana Paula 
Basso; Larissa Piconi; Luciana Cristina da Costa Audi; Marta Luzia de Souza; Pricila Gaffuri; Taísa Pinetti 
Passoni; Vinícius de Oliveira 

Os estudos do grupo inserem-se na análise de práticas de ensino-aprendizagem em diferentes contextos 
sócio-histórico-culturais nos quais os professores atuam, em distintos níveis de escolarização. Seus 
principais objetivos são: problematizar as relações de poder presentes nestas práticas; examinar 
criticamente as linguagens que as medeiam/re-produzem; criar espaços democráticos de transformação 
de si, com o outro; propor estratégias e diretrizes para a formação de professores. As contribuições 
encontram-se especialmente no campo das pesquisas dialéticas, com ênfase na aprendizagem de 
professores novatos em colaboração com professores experientes, também aprendizes. 

Atualmente, o grupo de pesquisa atua em quatro projetos distintos. O mais antigo deles e que deu 
nome ao grupo é o projeto integrado Aprendizagem sem Fronteiras; uma iniciativa de formação de 
professores que envolve a universidade e algumas escolas da rede pública de educação básica. Ele é 
chamado de “projeto integrado” porque tem como um de seus princípios a interrelação do que 
culturalmente tem sido concebido como dois pólos: a extensão, ou a prática, e a pesquisa, ou a teoria.  

Isso quer dizer que o Aprendizagem sem Fronteiras é uma proposta que busca transformar, por um 
lado, a formação de professores em espaço de produção significativa de conhecimento e, por outro, o 
conhecimento teórico em evento único no qual todos encontram traços de suas realidades concretas de 



 

sala de aula. Para tanto, as aulas são gravadas em vídeo e servem de apoio às reflexões feitas nos grupos 
de discussão e de produção curricular. 

De que modos o Aprendizagem sem Fronteiras busca promover o encontro do mundo da vida com o 
mundo da teoria? 

Primeiramente, por meio da mudança de papéis. Um dos desafios que orienta os participantes é estar 
sempre em posição de quem aprende para ensinar e não de quem ensina para aprender. Somos todos 
professores-aprendizes no Sem Fronteiras. Por isso, o “formador” é professor de professores. O 
“estagiário” é professor novato. E o “regente” da escola básica é o professor colaborador.  

Em segundo lugar, como quem aprende para ensinar, também vivemos o desafio de nos deixar 
transformar pelo outro e por suas experiências sempre únicas e relevantes. O lugar da escuta atenciosa, 
para aqueles que se envolvem no projeto, é tão ou mais importante do que o lugar da fala. São nos 
momentos de compartilhar experiências vividas na sala de aula que o currículo vai se desenhando, que 
as leituras vão se definindo e que as propostas de encaminhamento vão se delineando. 

Em terceiro lugar, o encontro da teoria com a prática se faz realidade no contexto do ensino 
colaborativo. Dentre todos, este talvez seja o mais contumaz dos desafios porque coloca efetivamente 
os participantes na posição de ser-com-o-outro. Aqui, não basta dizer ao professor da escola o que fazer 
para lidar com a indisciplina. É preciso criar e experimentar, com ele, alternativas que permitam superar 
esta dificuldade. Também não é suficiente dizer ao aluno do curso de Letras o que fazer para lidar com a 
falta de motivação dos jovens de uma determinada série. É preciso criar e por à prova, com ele, 
mecanismos que possam levar todos para além desta contradição.  

Assim, na práxis colaborativa que constitui a base das ações do projeto Aprendizagem sem Fronteiras 
está a necessidade de juntos – professor formador, professor novato e professor colaborador – 
assumirem a responsabilidade pela aprendizagem dos jovens e das crianças com as quais interagem 
todas as semanas, ao longo de todo o ano. É daí, da vivência rotineira da sala de aula, que os 
professores do projeto recriam as práticas que vivenciam e produzem, assim, conhecimento localmente 
significativo para eles e para seus alunos.  

Apesar se suas particularidades, os demais projetos compartilham o sentido de conhecimento como 
emergente de processos dialógicos de transformação das experiências vividas; processo esses mediados 
por construtos teóricos e discursos que são publicamente reconhecidos e valorizados pelas 
comunidades de prática nas quais os seres humanos participam ao longo de suas vidas. Compartilham 
ainda dos princípios da dialetização teoria-prática, individual-social, global-local, subjetivo-objetivo. São 
estudos, portanto, que se concentram deliberadamente na análise das transformações históricas vividas 
por pessoas em suas relações com outros sujeitos, mediados por regras, artefatos, divisão do trabalho, 
reflexos da realidade que buscam produzir e, de modo muito significativo, pela linguagem. Postulam, 
deste modo, que a (re)criação do conhecimento se dê no interior de práticas conflituosas em que 
diferentes perspectivas, valores e ideologias se encontram, se confrontam e se transformam-
permancem.  

Com isso em mente, o projeto de pesquisa Redefinindo o processo de formação inicial e contínua de 
professores no planejamento crítico-colaborativo de aulas de inglês tem por objetivo gerar 
possibilidades de aprendizagem por meio da experiência de reuniões de planejamento colaborativo de 
aulas de inglês, protagonizadas por um grupo heterogêneo de professores, que se caracterizam, dentre 
outros traços, pela vivência de fases e trajetórias profissionais distintas.  

Com a finalidade inicial de realizar planejamentos de aulas de Inglês para turmas de 6ª séries, 
professores novatos, professora colaboradora e professora de professores deram início a uma série de 



 

encontros. Ao longo desses encontros, outros objetivos foram sendo traçados, em decorrência das 
experiências do próprio grupo, mediadas pela implementação do material produzido, pelas histórias de 
cada uma e pelas relações que se estabeleciam no processo de análise e discussão a respeito dos papéis 
que desempenhavam, tanto na preparação quanto na regência das aulas. 

A sistematização do conhecimento produzido no/pelo grupo é feita a partir das gravações das reuniões 
semanais. Os encontros são gravados e transcritos, a fim de que possam ser identificados momentos 
que evidenciem as contradições vivenciadas por estes sujeitos, com o propósito de demonstrar, pelo 
discurso (re)produzido, que possibilidades de mudança, aprendizagem e desenvolvimento podem ser 
geradas na práxis do planejamento crítico-colaborativo de aulas de inglês. 

Assim, o foco desta pesquisa não recai apenas sobre o aprendizado dos professores novatos, como se 
costuma pressupor pelo fato de estarem em processo de formação inicial, mas também centra-se no 
que a professora colaboradora e a professora de professores demonstram aprender, pois estas passam 
pelo processo de formação contínua, o qual parecer ser inerente aos profissionais da área da educação 
que pretendem ser conscientes a respeito do contexto sócio-histórico no qual se inserem, professores 
que incitam e são incitados pela criticidade como uma mola propulsora de agentividade nas realidades 
sociais.   

De modo correlato, o projeto de pesquisa Reconstruindo saberes na reescrita de material didático de LI: 
da prática para a teoria tem o objetivo de compreender que aprendizagens são produzidas no processo 
de (re)elaboração colaborativa de material didático de língua estrangeira, buscando contribuir para a 
identificação das transformações vividas ao longo do processo de formação docente.  

Ainda em fase inicial, o projeto parte do pressuposto de que uma etapa fundamental do 
desenvolvimento profissional é a práxis de sala de aula em que os professores podem (re)produzir 
teorias, ao mesmo tempo em que refletem sobre sua própria ação mediadora. A práxis pode, então, ser 
caracterizada como um momento de diálogo, de confronto e de conflitos geradores de transformações. 
Sendo o currículo a expressão epistemológica da práxis docente e seu planejamento mediado pelos 
conflitos, este estudo se volta à análise do material didático elaborado e utilizado pelos professores 
novatos, professores colaboradores e professores de professores durante a prática educacional em 
língua inglesa, em escolas públicas da periferia de Londrina. 

Por meio de processos dialógicos de transformação e de produção de conhecimento, o projeto se 
justifica por seu foco tanto no processo de reescrita como um instrumento de aprendizagem e de 
reflexão sobre a dialética teoria-prática, quanto na importância dada à produção do material didático a 
ser utilizado pelos professores envolvidos no processo de mediação da aprendizagem dos seus alunos. 
Assim, a produção do currículo é, ao mesmo tempo, instrumento mediador da aprendizagem de 
professores e alunos e resultado do processo de aprendizagem de professores. É nesta relação dialética 
que reside a práxis transformadora. 

Outras duas frentes de ação do grupo Aprendizagem sem Fronteiras encontram-se na investigação de 
programas de formação de professores instituídos como parte da política de formação continuada de 
professores, promovida pelo Governo do Estado do Paraná. O primeiro concentra-se nas aprendizagens 
vividas por alguns professores de inglês envolvidos no PDE13, enquanto o segundo se volta para as 
experiências de professores de inglês nos chamados Grupos de Estudo, que explicaremos logo adiante.  

                                                             

13 Programa de Desenvolvimento Educacional 



 

O projeto PDE - Formação continuada de professores de língua inglesa: um estudo exploratório objetiva 
analisar alguns resultados deste modelo de formação continuada, destinado a professores da rede 
estadual de educação básica e ofertado pelo governo do Estado do Paraná em conjunto com as 
Instituições de Ensino Superior – IES - a partir de 2006. Dentre outros, um dos objetivos do PDE nos 
chamou a atenção em particular; o que trata da tentativa de aproximar o professor em formação 
continuada do contexto dos alunos, assim como das realidades da universidade e esta daqueles. Para 
alcançá-los, o Governo propôs uma série de ações que oportunizam essa aproximação, através de cursos 
e eventos de extensão ofertados aos professores PDE pelas IES e também programas de formação semi-
presencial através da plataforma Moodle14, que proporciona um contato do professor PDE com os 
demais professores da rede pública de ensino, configurando-se como atualização para todos os 
professores envolvidos. 

A fim de investigar a aprendizagem dos professores que participaram do Programa em 2006 e 2007, 
foram propostas rodas de conversa em que os professores se reuniam para compartilhar suas 
experiências de sala de aula, após o retorno à rotina escolar. 

 A opção pelas rodas de conversa como metodologia de coleta de dados está em função da possibilidade 
de que assim consistam-se espaços de diálogo, nos quais as pessoas participam ativamente de 
discussões acerca de uma temática, de modo descontraído, espontâneo e não avaliativo. O que se 
pretende, portanto, é forjar possibilidades de discussões, trocas de experiências e socialização de 
conhecimentos sócio-historicamente produzidos nas práticas destes professores, após a experiência da 
formação continuada.  

Assim, é por meio desta interrelação entre sujeitos, agora numa posição de quem analisa 
retrospectivamente parte de seu processo de aprendizagem formal, que se pretende mapear os 
sentidos do PDE para as professoras que o concluíram, além de identificar as transformações vividas em 
suas práticas, bem como em suas identidades de professores de inglês. 

Por fim, o projeto Construção de currículo de LI: uma prática proposta a partir de formação continuada 
de professores tem como enfoque aquilo que se mostra na análise de Grupos de Estudo, uma 
modalidade de formação continuada implementada pelos Núcleos Regionais de Educação, que consiste 
em encontros mensais de professores em suas escolas para discussão de textos propostos pela 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED).  

Seguindo a linha crítico-intervencionista, própria a este grupo de pesquisa, este estudo acaba por criar, 
neste contexto, possibilidades de ruptura com um modelo tradicional de formação de professores que 
decorrem da contradição entre a teoria e a práxis. Assim, é no interior das práticas socialmente 
estabelecidas, culturalmente aceitas e historicamente disseminadas que se fomentam alternativas para 
a produção de conhecimento significativo, por meio da discussão curricular e da (re)criação de material 
didático voltado às realidades dos contextos nos quais os professores atuam.  

Por meio da gravação das interações de cinco professores envolvidos na atividade dos grupos de estudo 
analisamos as formas de articular suas identidades, em diálogo com suas práticas, com uma forma de 
atuar em grupo para a construção de um currículo significativo.  

Ação colaborativa a Atividade Social em contextos escolares  
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Grupo de Pesquisa: Ação Político Pedagógica (APP) – Colégio 7 de Setembro 

Temática: Ação colaborativa e Atividade Social em contextos escolares 

Integrantes: Fábio Delano Vidal Carneiro (Colégio 7 de Setembro /Faculdade 7 de Setembro / Capes-
PPGL/UFC / Université de Genève) – fabiodelano@7setembro.com.br; Henrique Colin de Soárez (Colégio 
7 de Setembro /Faculdade 7 de Setembro / MIT) – henrique@7setembro.com.br; Maria Helena Colin de 
Soárez (Colégio 7 de Setembro /Faculdade 7 de Setembro) – leninha@7setembro.com.br; Maria Regina 
dos Passos Pereira (Colégio 7 de Setembro /Faculdade 7 de Setembro) – 
reginapassos@7setembro.com.br; Silvio Henrique de Araújo Mota (Colégio 7 de Setembro /Faculdade 7 
de Setembro) - silviomota@7setembro.com.br; Carlos Morel (Colégio 7 de Setembro /Faculdade 7 de 
Setembro) cmorel@7setembro.com.br, Renata Dantas de Oliveira (Colégio 7 de Setembro) – 
renatadantas@7setembro.com.br; Cely Moura Ribeiro (Colégio 7 de Setembro) – 
cely@7setembro.com.br 

O Colégio e Faculdade 7 de Setembro existem, respectivamente, há 75 e 10 anos e constituem a 
Educadora Sete de Setembro, entidade voltada para a educação básica e o ensino superior e situada em 
Fortaleza, CE. Nos últimos 7 anos, a comunidade docente tem se debruçado com o desafio de atualizar a 
prática dessa instituição quase centenária, através do estudo e implementação de práticas educativas 
em coerência Interacionismo Sócio-Histórico-Cultural. 

O  processo de aprofundamento teórico-prático foi iniciado com a revisão curricular e metodológica 
que, aos poucos, resultou em várias transformações no agir da e na escola, na abordagem curricular, no 
processo de seleção e formação continuada e em serviço dos docentes. Tais transformações geraram a 
emergência de um novo projeto político-pedagógico que foi escrito em um processo de dois anos  

A energia investida no processo de construção do PPP do C7S, que teve a duração de 2 anos e 5 meses 
(de outubro de 2006 a março de 2009), consistiu principalmente de: 

Realização de 35 (trinta e cinco) Encontros de Articuladores. 

1. Realização de 42 (quarenta e duas) Reuniões do Núcleo de Acompanhamento. 

2. Realização de 3 (três) Encontros Gerais de Professores e 2 (dois) com demais colaboradores. 

3. Realização de 23 (vinte e três) palestras, sendo: 

a. 14 (quatorze), com palestrantes externos, de diversas instituições de Ensino Superior; 

b. 09 (nove), com palestrantes internos do próprio C7S. 

4. Realização de várias reuniões com grupos pequenos de todos os segmentos, nas diversas sedes. 

Como resultado palpável desse esforço, produziu-se 

1. Quatro Documentos-síntese, de caráter mais interno: 

a. Documento-síntese nº 01: Recuperando e Compreendendo a História do Colégio 7 de 
Setembro (janeiro/2007); 

b. Documento-síntese nº 02: Diagnóstico: A Escola que temos (maio/2007); 

c. Documento-síntese nº 03: A Escola que queremos e necessitamos construir: Marco 
Referencial e Fundamentação Teórico-prática da Educação do C7S (setembro/2008); 

d. Documento-síntese nº 04: Programação: Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos 
Gerais, Políticas, Princípios de Ações Pedagógicas, Indicadores de Qualidade e Plano de 
Metas Prioritárias (dezembro/2008). 



 

2. O Documento Norteador Oficial do C7S – (fevereiro/2009). 

3. Vinte e um (21) textos de fundamentação específica para o PPP do C7S. 

4. O Relatório Final, composto de 2 (dois) volumes. 

5. O Arquivo Eletrônico em 2 (dois) CDs. 

6. O Livro “Pedagogia do Testemunho”, lançado no dia 09 de novembro de 2009 em reunião 
solene do Conselho de Educação do Estado do Ceará. 

 

Ao final dos trabalhos de reconstrução do PPP em dezembro de 2008, forma-se o APP que continua com 
os mesmos articuladores do PPP agora com a missão de colocar em prática o documento criado. 

Em síntese, as decisões tomadas e sedimentadas nos documentos produzidos se constituem da seguinte 
forma: 

“A partir das reflexões realizadas nestes fundamentos epistemológicos, deixamos clara a opção do 
Colégio 7 de Setembro pela Racionalidade Comunicativa como parâmetro norteador da sua postura 
epistêmica. Como corolário dessa opção, vislumbramos, no Interacionismo Sócio Construtivista, a 
abordagem que melhor espelha no campo didático-pedagógico as posições e propostas de uma 
educação crítica e emancipatória” (C7S, Documento Norteador, 2008) 

Os estudos de Vygotsky postulam uma dialética das interações com o outro e com o meio, como 
desencadeadora do desenvolvimento. Para Vygotsky e seus colaboradores, o desenvolvimento é 
impulsionado pela linguagem. É o próprio processo de aprender que gera e promove o desenvolvimento 
das estruturas mentais superiores. 

Para definir o conhecimento real, Vygotsky sugere que se avalie o que o sujeito é capaz de fazer sozinho, 
e o conhecimento potencial: aquilo que este sujeito consegue fazer com ajuda de outro sujeito. Assim, 
investiga-se o potencial de quem aprende e o nível de riqueza e diversidade das interações determinará 
o nível a ser atingido. Quanto mais ricas as interações, maior e mais sofisticado será o desenvolvimento.  

Segundo Vygotsky (1991), criança e objeto de conhecimento transitam um pelo outro, através de outra 
pessoa. Assim, são as interações sociais que permitem as significações, estas vão sendo construídas num 
contexto cultural, historicamente constituído.  

Consequentemente, o sujeito realiza trocas de diferentes qualidades com seu meio e ambos formam 
juntos um sistema. O meio, ou o objeto existe independente do sujeito, mas não podem ser conhecido 
senão, por aproximações através da atividade física ou simbólica. Estas aproximações podem provocar 
modificações da estrutura cognitiva do sujeito tanto em nível de pensamento como em nível de ação.  

O paradigma interacionista tem fundamentos sólidos que remontam a reflexões do século XVII. O ponto 
de partida dessa reflexão epistemológica é a constatação de que a razão é a superação da dicotomia 
entre a universalidade e a particularidade, o sujeito e o objeto, a experiência sensível e a especulação. 
Para Hegel, aprender é aprender com alguém mais, por intermédio de alguém, isto é, por um processo 
necessariamente mediado. A tarefa do indivíduo é apropriar-se da cultura de sua época. Essa 
apropriação é o acesso à cultura universal da qual participam todos os povos. Conhecer e fazer seu o 
conhecimento construído por outros povos torna o indivíduo membro da universalidade.  

A pedagogia hegeliana (apesar de na obra desse filósofo não encontrarmos uma teoria pedagógica 
sistematizada) remete muito mais a uma antropologia, ou seja, a compreensão do que é e como vem a 
ser o homem. O homem, em Hegel, é contínua passagem, contínuo vir-a-ser sempre filho de seu tempo, 
do que o precedeu e do que está por vir enquanto resultado de sua própria atividade. 



 

 

Certamente é dessa concepção de homem que se deve erguer toda uma proposta pedagógica que tão 
somente viabilize esse homem e que faça a necessária ponte entre os dois pontos de ancoragem da 
ontogênese do funcionamento psicológico humano, caracterizado pela bagagem biocomportamental da 
espécie e pela aplicação prática dos mecanismos gerais de interação com o meio (VYGOTSKY, 1982).  

Neste quadro, emergem como ponto fulcral dois construtos essencialmente humanos: 

As atividades coletivas ou sociais, porque constituem o marco que organiza e mediatiza as relações 
entre os indivíduos e o meio. Nessas atividades são utilizados instrumentos e são produzidos objetos 
que se convertem em elementos do entorno geral humano. 

As condições de funcionamento das formações sociais em que se organizam as atividades humanas, 
criando instituições, regras, valores potencialmente conflitivos e objeto de transações sociais.  

Consequentemente, uma escola ansiosa por preparar seus alunos para a conscientização (FREIRE, 2001) 
deve estar disposta a enfrentar corajosamente os conflitos que surgem do contexto social e assumi-los, 
clarificando e articulando os saberes e capacidades necessárias ao enfrentamento destes conflitos de 
forma ética, solidária. Deve também, preparar os alunos para a informação, o conhecimento e acima de 
tudo a integração deste conhecimento a uma ação comunicativa, dialógica, livre (HABERMAS, 2004). 

Em seus muitos trabalhos, Vygostky vai aprimorando a pesquisa sobre o tema e acaba por demarcar 
conceitos que hoje continuam sendo investigados e ampliados pelos pesquisadores da Teoria Sócio-
Histórico-Cultural (ENGESTRÖM, 1999; HEDEGGARD, 2002; DAVYDOV, 1990): linguagem egocêntrica, 
mediação, conhecimentos científicos e espontâneos. 

Estes teóricos, com base em  Vygostky, defendem a premissa de que o desenvolvimento do pensamento 
discursivo não é etário, mas sim funcional e pautado pela ligação do pensamento que se realiza (e não 
apenas se exprime) na palavra com a ação ou tarefa que ambos, pensamento feito palavra, realizam na 
vida real.  

Enfim, toda ação social semiotizada é fruto de um fluxo mútuo de acolhimento do humano na esfera da 
coletividade, das práticas sociais. Essa entronização permanente caracteriza, portanto, uma semântica 
da ação cujos estudos inaugurados por Vygotsky ramificam-se e evoluem nos mais variados campos das 
ciências humanas e sociais. Na ação escolar, essas concepções reverberam de forma a modificar práticas 
e conceitos tradicionais. 

Acreditamos que o trabalho docente é um trabalho que exige a tecitura de uma rede, pois todos os 
elementos envolvidos na ação pedagógica devem estar interligados com firmeza e coerência, mas 
também de tal forma livres que permitam um rearranjo constante de sua ordenação, posto que estão 
em permanente relação com a sociedade. Quando um destes elementos enfraquece, quando um dos 
nós da rede se rompe, a rede toda se esfacela. O trabalho pedagógico só se sustenta quando todos os 
seus componentes se harmonizam e juntos formam uma teia de saberes, capacidades, ações e relações. 

É preciso tecer a rede do nosso fazer docente de forma verdadeira, tecer a rede do testemunho 
pedagógico, isto é das práticas cotidianas que revelam a fleuma e a profundidade das escolhas. 

Nesse sentido, durante o ano de 2009 foram realizados, sob a orientação do APP e/ou de seus membros 
distribuídos nos dei versos setores e segmentos da escola ações na direção da implementação das ideias 
apresentadas no Projeto Político Pedagógico.  

 



 

O trabalho com a Sessão Reflexiva (Liberali, 2006): Trabalho longitudinal, envolvendo todos os 
segmentos da escola na implementação da observação de aulas e da sessão reflexiva sob uma 
perspective da ação colaborativa. 

 “Compartilhando - Encontro de Práticas Sociointeracionistas”: uma experiência de construção coletiva 
de reflexão e documentação do saber docente que culminou na realização de um congresso educacional 
gratuito para 500 professores de escolas públicas e privadas. 

Trabalho com Atividades sociais: experimentos de engenharia didática voltados para a inserção da 
escola no mundo da vida e das práticas sociais: 

Conhecendo e valorizando a juventude de nossos pais: História e memória vivenciadas no projeto “Túnel 
do tempo”. 

Projeto “Viva a experiência dos mais velhos”: identidade e família expandida no fundamental I 

Atividade Social: Como formar para transformar? (Museu do Ceará) 

Atividade Social: Integrando valor, desejo e cidadania aos conteúdos curriculares 

Formação continuada de educadores e a atividade social: HERÓI, NÃO. ATIVADOR SOCIAL, SIM! 

O aluno, quando assume o papel de sujeito social e ativo no processo de ensino aprendizagem, 
desenvolve de forma significativa suas competências e torna-se agente transformador de sua realidade. 
Foi a partir deste pressuposto, que propomos através da Teoria da Atividade (Leontiev: 1977; 
Engeström: 1999) as ações didáticas citadas acima. Ações didáticas que promovam essa transformação 
cognitiva, social e cultural em nosso cotidiano escolar. 
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2010 inaugura um novo momento na história do Brasil e em particular no estado do Ceará. 
Através do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que ficou 
conhecido como Reuni, 650 novos professores foram empossados até está data na 
Universidade Federal do Ceará. Esse número pode nos soar fabuloso, mas diante do descaso 
das autoridades com a educação em todos os seus níveis no passado recente deste país, é 
ainda pouco, principalmente se nos voltamos ao que há por ser feito nas regiões mais 
desassistidas do país, em cidades isoladas geograficamente, cujos alunos e poucos 
professores não têm condições, nem tempo, nem dinheiro para chegar às capitais. 

Diante da necessidade urgente e do pequeno contingente que contamos nesse momento, o 
departamento de letras estrangeiras da UFC através das unidades de inglês e espanhol inicia 
neste semestre os primeiros cursos noturnos para formação de professores. A chegada de 16 
novos professores para atender os novos cursos permite que uma outra demanda também seja 
atendida: a EAD. Essa nova modalidade lançada oficialmente em 1998 e atualizada em 2005, 
tem crescido em número de alunos e pólos a cada ano, fazendo que haja uma demanda 
crescente de coordenadores, conteúdistas e principalmente de tutores.  Essa realidade nos 
obriga a otimizar tempo, custos e pessoal. É necessário formar professores e tutores bem e 
rápido. Faz-se imprescindível que o tripé que deve sustentar a universidade se operacionalize 
imediatamente com abertura simultânea de cursos de graduação, de cursos de especialização 
e pós-graduação para formar mão de obra competente a fim de atender a todas as frentes 
mencionadas. 

Mas como formar esses profissionais de forma competente, ética e engajada. Em específico na 
EAD, como bem aponta Silva (2007), as mudanças não passam somente pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, pelos novos pareceres dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação 
e os novos PCNs, os decretos de 1998 e 2005 também deixam claro que houve um 
realinhamento na direção do que se espera do ensino a distância. A internet anteriormente 
vista como um suporte à aprendizagem, hoje, destaca-se pelo seu caráter mediador de atores 
isolados geograficamente, mas presentes e constantes. Ainda, segundo Silva (2007), os textos 
recentes demonstram que as novas propostas estão ancoradas em perspectivas teóricas 
atuais, que se fundamentam em pesquisas acadêmico-científicas sobre o objeto de ensino, ou 
seja, a língua, e o que é ensinar e aprender língua. Esta nova direção deixa claro que a ênfase 
passa ser a interação humana, onde a aprendizagem ocorre.  

Com o objetivo de atender a essas questões, os módulos, que vão ao ar bimestralmente, são 
construídos tentando direcionar o futuro professor a vozes que vem de outros lugares, a fim de 
que seu conhecimento atenda o que preconiza Celani (2009) um saber glocal: teorias globais 
para o desenvolvimento do conhecimento local, valorizando no futuro professor de inglês sua 
reflexão sobre a relação entre o conhecimento do contexto, sem desprezar os saberes 
provenientes de contextos globais.  

Através dos Fóruns, vem se tentando instigar cada vez os alunos a refletir sobre as questões 
sendo ensinadas e sobre a sua própria aprendizagem como forma de prepará-lo para profissão 
de professor, a autonomia através da participação efetiva nas discussões que lá se originam, 
tendo o tutor o papel de um facilitador informado, que instiga e dirige, questiona e responde às 
contribuições de vozes distantes geograficamente, mas unidas na construção social, cultural e 
histórica de seus conhecimentos. 

Essa breve descrição do que já acontece mostra claramente que perspectivas teóricas devem 
nortear os estudos dos vários sistemas que se entrelaçam tanto no ensino presencial quanto no 
ensino a distância. 



 

 

Assim, a teoria socio-discursiva e a teoria da atividade nos fornecem  pressupostos teóricos 
que podem atender as unidades de inglês e espanhol, no âmbito descrito acima. Precisamos 
que por um lado, as teorias acima mencionadas sirvam como insumo para a condução, 
avaliação e formação dos próprios cursos em suas variadas disciplinas, a fim de colocar o 
professor aluno em contato com essa nova maneira de encarar o ensino. Por outro lado, devem 
também ser parte dos conteúdos  privilegiados em disciplinas que têm como objetivo capacitar 
o professor em pré-serviço e em serviço a produzir e avaliar materiais, além de refletir sobre 
suas ações e redefinir seus objetivos a partir destas. 

O presente artigo é mais uma carta de intenção, onde a UFC apresenta uma agenda de 
pesquisas com macro-tópicos que deverão ser subdivididos tócios menores e investigados em 
vários âmbitos, desde a graduação até a pós-graduação, passando pelos Cursos de Extensão 
e Especialização a fim de formar mão-de-obra competente didaticamente. 

Agenda de Pesquisa para a Unidade de Inglês 

1) Letramento Crítico e a construção de unidades didáticas na língua estrangeira para a 
prática do aluno. 

a) Criação de materiais para a UAB. 
b) Ensinar o futor professor em pré-serviço a criar seu próprio material. 

2)  Dentro da EAD/UFC virtual: afinal, que gêneros circulam dentro do hipertexto? 
3) A Prática docente do professor em pré-serviço na EAD: como construir esse 

conhecimento mediado pelo computador. 
4) Uma análise socio-interacionista do hipertexto disponível nas disciplinas do curso da 

formação de professores da EA/UFC virtual. 
 

A Atividade Formação de Educadores na Licenciatura de  Língua Inglesa: 

uma ZPD Argumentativa  da Performance do Vir a Ser 

Integrante: Dra. Maria Cristina Damianovic (UFPE)  www.linguagemeformacao.com.br 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: PRINCIPAIS EIXOS NORTEADORES 

Grupo de pesquisa: A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, A Atividade Social e a Performance 
do Vir a Ser   

 

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky 1934/2005; Leontiev, 1977; Engestrom, 1999), 
doravante TASHC, entende a prática humana como um processo sócio-histórico-cultural de tensão que 
envolve, ao mesmo tempo, um conceito de conflito. Nesse quadro teórico, o processo de 
desenvolvimento é inseparável da categoria de colaboração, mas também da categoria de contradição 
que gera conflitos nas relações entre participantes, motivados pelos diversos contextos sócio-culturais e 
políticos das experiências de cada um (Magalhães & Liberali, 2009). À luz de  Vygotksy (1934), essas 
autoras salientam que o desenvolvimento de um querer livre na ação dos indivíduos em seu processo de 
vir a ser (performance)  é uma  relação entre a liberdade humana, ao auto-controle e à contradição na 
constituição do ser humano (Spinoza, 1677). O conceito de liberdade, como aponta Vygotsky (1934) está 
embasado no reconhecimento das necessidades internas e externas de cada contexto de ação e no 
controle de nossas ações e do contexto externo como um produto indispensável do desenvolvimento 
histórico (Magalhães & Liberali, 2009). Esse desenvolvimento dentro do referencial marxista requer um 



 

trabalho em comunidade para  possibilitar a transformação na consciência e no comportamento 
humano, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo em todos os sentidos (Marx & Engels, 1883/2007).  

Como aponta Liberali (2006), a denominação Sócio-Histórico-Cultural enfatiza algumas questões centrais 
apontadas por Vygotsky e seus seguidores. A perspectiva de que os sujeitos estão em constante relação 
na produção de novos artefatos culturais torna necessário o uso do termo social. Essas relações sociais 
são estabelecidas em contextos específicos, com características específicas e formas de agir e pensar 
específicos (Smagorinsky, 2009). O termo histórico constitui-se necessário, pois permite entender que os 
sujeitos se constituíram ao longo de uma história com identidades peculiares forjadas no processo 
histórico. Como apontam Magalhães & Liberali (2009), embasadas em Marx & Engels (1845), a história 
deixa de ser uma coleção de fatos sem vida para enfocar indivíduos reais, a sua ação e as suas condições 
materiais de vida, tanto as que encontraram, como as que produziram pela sua própria ação. É 
fundamental enfatizar o termo cultural, que se refere ao fato de que os sujeitos estão inseridos em um 
determinado espaço-tempo, marcado por interesses, valores, necessidades, formas de agir que são 
peculiares e estão circunscritos a uma cultura. Para a TASHC, todo o sujeito é determinado sócio, 
histórico e culturalmente. Nesta perspectiva, a aprendizagem se dá na troca que fazemos e a linguagem 
tem papel fundamental como mediadora de nossas relações. Nessa visão, Liberali (2009) salienta que 
cada um de nós constrói seus sentidos e, quando expomos nossos sentidos, estamos criando novos 
significados que são recriados cada vez que partilhamos nossos novos sentidos em novas discussões.  

Assim, temos o sentido de performance que  pautado em Holzman (1997: 73) resume-se em “criar quem 
você é sendo quem você não é” dentro de um contexto sócio-histórico-cultural. Klen-Alves (2010), à luz 
de  Liberali (2009), explica que pela performance há a criação na atividade de outras formas de se 
relacionar consigo mesmo, com outros, com o mundo a sua volta, o que propicia uma ação libertadora 
como uma forma de ir além de si mesmo. Importante frisar que a performance não é um ato “solo”; é 
uma ZPD vista como uma “atividade criativa na qual a capacidade de falar e criar significados é 
completamente conectada à transformação do ambiente total dos falantes” (Holzman,1997:63). “Como 
seres humanos, somos produtores, construtores e criadores das nossas vidas coletivas...somos ativistas 
revolucionários  coletivamente engajados em performances não para interpretar  o mundo (Holzman, 
1997:64), “o ponto é mudá-lo”(Marx, 1973:123).  

A linguagem é uma atividade social-cultural. Não só usamos a linguagem (instrumento-para-resultado), 
também fazemos a linguagem (instrumento-e-resultado). Vygotsky sugere que não é o comportamento 
da linguagem, ou seja, nosso uso instrumental da linguagem para transmitir, avaliar, analisar, descrever 
e interpretar que deveria ser o  foco, mas sim a atividade de linguagem – o processo de fazer 
significados e a complexidade do pensamento na palavra  que são de significância para o 
desenvolvimento (Holzman, 1997:66). Por esta razão que performance é entendida como uma “forma 
de desenvolvimento na qual, ao criar quem você é através de quem você não é, há uma atividade 
relacional que envolve uma contínua criação de   ZPDs, nas quais um indivíduo faz uma performance de 
si mesmo ao incorporar o outro. Nas ZPDs através de performances, os seres humanos superam a si 
mesmos ao engajarem-se em atividades nas quais eles precisam estar além de si mesmos (Holzman, 
1993:73-74) com responsabilidade total sobre o que é produzido e como é produzido (Holzman, 
1993:78) .  

Como a  essência da performance é a imitação coletiva, social, conjunta e criativa, ela é  algo que seres 
humanos com vários níveis de experiência e conhecimento na área realizam juntos, de uma maneira tal 
a produzir algo novo a partir de quaisquer artefatos culturais que estejam à mão. É fundamental  marcar 
que a imitação não pode ser confundida com a cópia.  A imitação envolve a participação de outro ser 
humano e tem como base a transformação – uma complementação do que já existe para que este se 
torne outro. Além disso, a imitação tem suas raízes na capacidade da conscientização coletiva: uma 



 

habilidade única dos seres humanos de ver sua atividade social, ao mesmo tempo que está engajado 
nela. É neste processo criativo que os seres humanos, diferente das outras espécies, continuamente 
produzem cultura – que por seu lado nos produz. A criatividade humana adicionada ao que já existe, 
produz algo que não é somente mais, mas sim outro diferente do que existia (Newman & 
Goldberg,1996).  

Espera-se que com a aprendizagem a partir das atividades sociais e com as performances, os aprendizes 
de LI possam compreender que “cultura abarca costumes, crenças, artefatos como também como as 
pessoas compreendem esses produtos da sua criação coletiva, o processo que os produz e a si mesmos 
como produtores. Cultura é entendida como um conjunto complexo, socialmente construído de 
pressuposições, explicações, histórias e considerações com as quais as pessoas vêem e fazem sentido do 
mundo e da vida que eles criam ” (Newman & Goldberg, 1996:147).  

Com efeito, as questões teóricas subjacentes a este trabalho se organizam a partir do viés teórico-
filosófico marxista, ao compreender o aspecto científico da unidade teoria e prática, ou seja, o 
entrecruzamento entre o pensar e o agir, o que permite, aqui, ao aluno de Graduação de Letras de LI  
Licenciatura da UFPE a  apreender e compreender o movimento do conjunto da totalidade histórica que 
circunda o indivíduo para transformar as circunstâncias existentes: o ensino-aprendizagem de LI. Nessa 
esfera, compreende-se que o ser humano nasce com uma porção de necessidades; aquelas 
“necessidades em si” puramente biológicas e, aquelas geradas pelo desenvolvimento da produção 
(FUGA, 2009). Segundo Marx & Engels (1883/2007), a satisfação das necessidades elementares cria 
necessidades novas, não necessariamente ligadas ao corpo humano, mas à produção material da vida 
humana, o que “constitui o primeiro ato da história” (MARX & ENGELS, 1883/2007: XXV).  

 

A argumentação nos contextos de formação de professores 

 

              Segundo  os estudos de Liberali (1999-2009), Liberali & Fuga (2007 a), Shimoura & Liberali 
(2007), Liberali & Rahmilevitz (2007), Damianovic (2004) compreender a linguagem  em contextos de 
formação de professores sob um viés argumentativo serve de embasamento para a produção 
compartilhada de significados (Liberali, 2006a,b; 2007a,b; 2008a,b,c; 2009). No entanto, como aponta 
Liberali (2009), a questão de como compreender essa produção por uma perspectiva criativa em que 
sentidos estejam argumentativamente sendo retomados e redimensionados parece ainda exigir um 
maior esforço de compreensão das formas de apresentação, refutação e questionamento de 
argumentos trazidos para a atividade pelos participantes para a composição do produto criativo. Os 
estudos de Liberali (2004-2009) apontam para o fato da forma de questionar, apresentar, contrapor 
argumentos em contextos enunciativos determinados parece dar pistas para a diferenciação entre 
produções reprodutivas e criativas de conhecimento.   

                  Como explica Liberali (2009), desde os estudos de Aristóteles (350aC), a preocupação com as 
formas de apresentação de argumentos, suas fontes e formas de emprego já se faziam presente. Muitos 
estudos nesse enquadre apontam possíveis formas de compreensão dos modos de questionar, 
apresentar, contrapor argumentos em produções reprodutivas e criativas de significado no quadro de 
Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural. 

                 Segundo essa autora, baseada em Vygotsky (1930/1999, p.8), no enfoque da TASHC, “a 
criatividade não existe apenas onde se criam as grandes obras da história, mas sim em todo lugar onde o 
homem imagine, combine, modifique e crie algo novo, por pequeno que seja em comparação às obras 
dos gênios.” Nesse enquadre, a criatividade envolve trazer algo novo ao significado social por meio dos 



 

sentidos. Nessa mesma direção, o desenvolvimento da atividade criativa inclui a dialética entre as 
categorias gerais da cultura e as experiências materiais e emocionais com as quais os indivíduos 
interagem. Além disso, os tipos de pensamento, criativos ou não, desenvolvem-se em conformidade 
com as atividades de que os sujeitos participam e com a forma de representação de suas experiências e 
das situações que preferem. Nessa perspectiva, o estudo das atividades que envolvem a argumentação 
no embate entre sentidos na produção de significados compartilhados parece dar pistas para a 
compreensão das possibilidades criativas que as constituem (Liberali, 2007, 2008).   

.      Considerando a argumentação, no âmbito enunciativo como proposto por Bakhtin e seu círculo e 
partindo das proposições de Adam e Bronckart (1997/1999) discutem a  argumentação como se 
organizando a partir de uma controvérsia, uma polêmica sobre um tema ou um desacordo. Liberali 
(2009) salienta que, em geral, o objeto da argumentação não é a verdade ou a falsidade da asserção, 
mas opiniões, atitudes e comportamentos discutíveis. É preciso estar atento para evitar, nesse processo, 
o que Liberali (2007) explica como sendo o discurso autoritário (situações de ganha/perde em 
contraposição a de ganha/ganha), no qual há uma imposição e uma demanda de algum tipo de 
reconhecimento e de assimilação. Segundo a autora, deveria prevalecer o discurso internamente 
persuasivo (situações colaborativas), que leva a uma transformação ideológica do indivíduo e da 
consciência coletiva. As diferenças se dão, principalmente, pela distinta organização discursiva das 
situações.   

De acordo com Bakhtin (1934-35), diversas vozes lutam na enunciação. Essa luta pode ser marcada por 
discursos internamente persuasivos ou pelo discurso de autoridade. O discurso de autoridade impõe e 
demanda certo tipo de assimilação de um único sentido como o significado a ser aceito, transmitido e 
reconhecido. Segundo o autor, o discurso de autoridade entra na consciência verbal como uma massa 
compacta e indivisível. Já o discurso internamente persuasivo envolve transformações na consciência 
que circundada e inundada pelas várias vozes, ou sentidos pessoais,  produz gradualmente um 
significado, que é parte seu e parte do outro.  

                  Nesse conflito de vozes, de pontos de vistas e possibilidades semânticas, produz-se uma 
sensação de incompletude, que é somente parcialmente superada na interação das vozes em contexto. 
Traçando um paralelo com as idéias vygotskianas, percebe-se a parcialidade das vozes (sentidos) que se 
combinam no discurso internamente persuasivo para a produção, parte sua, parte do outro 
(significados), mas com a certeza da sua parcialidade e incompletude (Liberali, 2008). 

 

PERGUNTAS DO  GRUPO DE  PESQUISA:  

 

Quais são as atividades sociais focais elegidas para o ensino de Língua Inglesa na Licenciatura, nas 
disciplinas de Inglês  VI e  VII da Letras na UFPE?  

Dentro dessas atividades sociais, quais são os gêneros que as compõem? Como esses gêneros se 
organizam em suas capacidades de linguagem? 

Como se caracterizam essas atividades sociais em termos de organização argumentativa? 

Qual é o papel dos gêneros componentes da atividade social na organização argumentativa das 
atividades sociais focais? 

Como se caracteriza a aprendizagem do professor de inglês em formação ao se tornar um professor em 
formação pesquisador das atividades sociais focais? 



 

Qual é o papel do ensino baseado nas atividades sociais no processo de uso da argumentação pelo  
professor de inglês em formação?  

 

METODOLOGIA: 

 

Este projeto de pesquisa está embasado em uma escolha metodológica que visa criar uma “práxis 
revolucionária (Marx & Engels, 1845) para a organização e condução de pesquisas em contextos 
educacionais que propiciem práticas em que o método seja simultaneamente pré-requisito e produto, o 
instrumento e o resultado de estudo. Isto é, que o objeto da atividade de formação seja produzido de 
forma colaborativa-crítica que seja  relacionada às necessidades dos contextos específicos de ação; que 
as ações estejam voltadas à compreensão crítica de sentidos e significados rotinizados e cristalizados e 
que as produção de práticas sociais estejam apoiadas em questões éticas e políticas para a compreensão 
colaborativa das contradições envolvidas nas compreensões de todos sobre os interesses a que servem 
as ações de cada um: transformar ou manter desigualdades, preconceitos e auto-compreensões que 
excluam em lugar de incluir. Em suma  é uma atividade que visa ao questionamento e á produção de 
novas totalidades, embasadas na responsabilização pela reconstrução de nós mesmos de dos contextos 
em que agimos (Magalhães & Liberali,2009).  Para essas autoras, dentro dessa perspectiva, a pesquisa é 
entendida como um espaço colaborativo em que todos se vejam como participantes valorizados e 
ouvidos, mas que também se responsabilizem em estabelecer um processo de auto-compreensão das 
razões sócio-históricas de seus conceitos e ações e as dos outros, das contradições estabelecidas e de 
seus significados. Isto é como um espaço para auto-conhecimento e de novas produções como um 
contexto de empoderamento num espaço de criaticidade dos diferentes modos de ser profissional, de 
pensar e agir, na relação com outros, dos modos como entendem seus papeis na atividade com base em 
experiências sócio-históricas acadêmicas e políticas.  

 

Colaboração nesta pesquisa é entendida a partir da discussão de Magalhães (1998: 173) “colaborar, seja 
em relação ao pesquisador, ao professor, ao coordenador ou ao aluno, significa agir no sentido de 
explicar, tornar mais claro seus valores, suas representações, procedimentos e escolhas, com o objetivo 
de possibilitar aos outros participantes questionamentos, expansões, recolocações do que está em 
negociação. Dessa forma, o conceito de colaboração, envolvido em uma proposta de construção crítica 
do conhecimento, não significa simetria de conhecimento e/ou semelhança de idéias, sentidos, 
representações e valores. De fato, implica conflitos, tensões e questionamentos (Bakhtin, 1930; Pechey, 
1989) que propiciem aos integrantes possibilidades de distanciamento, reflexão e conseqüente auto-
compreensão dos discursos da sala de aula e de sua relação com aqueles valorizados (e.g. pretensão de 
objetividade e neutralidade do conhecimento, foco na racionalidade técnica, compreensão do processo 
de ensino-aprendizagem como transmissão e devolução do conhecimento, separação entre o que sabe / 
diz e o que aprende / devolve, ênfase no domínio do saber e, simultaneamente, na docilidade quer do 
professor quer do aluno) e os não valorizados pela escola, isto é, que levem em conta questões 
contextuais, que propiciem novos papéis ao professor e ao aluno, que estabelecem novas relações entre 
“ideologia e conhecimento escolar, entre significado e controle social”. 

 

Os procedimentos de coleta, organização e armazenamento dos dados seguirão os princípios e 
determinações do Comitê de Ética da UFPE e serão realizados após autorização dos alunos 
colaboradores nas disciplinas de Língua Inglesa VI e VII no primeiro semestre de 2010. Em relação ao 



 

corpus coletado durante a pesquisa, este será analisado conforme quadro construído a partir da 
pesquisa bibliográfica que será estudada, adaptada e reconstruída de acordo com os contextos 
enunciativos das atividades enfocadas e com os aspectos da TASHC. A ênfase desta investigação recairá 
sobre a compreensão dos processos argumentativos presentes nas atividades sociais  selecionadas. 
Como discute Brait (2006), em uma perspectiva dialógico-enunciativa, as categorias de análise não são 
aplicáveis de forma mecânica. Dessa forma, como parte da pesquisa bibliográfica, algumas categorias já 
propostas em outros estudos sobre argumentação por diferentes teóricos serão revistas em função da 
necessidade de adaptação ao contexto escolar e aos objetivos de compreensão do processo de 
produção de significados em cada uma das atividades em foco. Algumas características centrais desta 
análise serão: (a) observação e leitura dos dados, com busca de conteúdo léxico-semântico e 
paralingüístico, que permita uma primeira compreensão das atividades; (b) descrição do contexto de 
produção, levando-se em consideração: o lugar físico e social de produção, o momento da produção, o 
papel social dos interlocutores; e (c) análise do conteúdo temático, realizado nas escolhas lexicais mais 
relevantes. A partir dessa análise geral, diferentes categorias enunciativas, discursivas e lingüísticas 
serão levantadas na tentativa de desenvolver o quadro de análise das formas de apresentação, 
refutação e questionamento de argumentação no contexto escolar. 

Para exemplificar algumas categorias que pretendo utilizar, partirei de alguns estudos já realizados 
sobre a argumentação no contexto escolar.  Liberali (2008) aponta que no contexto de sala de aula e 
enfocando o processo de ensino-aprendizagem, muitas são as pesquisas realizadas, centralizadas na 
argumentação. No quadro da análise da conversação e focalizando mais especificamente os contextos 
de sala de aula, Orsolini (2005) sugere alguns aspectos considerados fundamentais à argumentação em 
sala de aula: a) intervenções semanticamente contingentes que levem à continuidade de elaboração por 
todo o grupo de estudantes; b) pedidos de explicação, após tomada de posição, que permitam a 
produção de respostas como réplicas elaboradas; e c) a presença de discordâncias com posição anterior 
para gerar tendência a justificar com discurso explicativo.  

                 Pontecorvo (2005 a, b, c) assinala, como essencial, a análise da conversação em contextos 
escolares, porém, aponta, como seu problema, a não explicação a respeito de como diversos fatores 
socioculturais intervêm para que seja alcançado o compartilhamento do significado. Além disso, sugere 
que, na análise, sejam usados uma estrutura de ação discursiva e das especificidades dos discursos, 
determinadas pelos contextos e pelo conjunto das condições em torno das quais se desenvolvem, 
dando lugar às práticas discursivas.  

                 A partir dessa análise, será possível definir as características lingüístico-enunciativo-discursivas 
para o estudo dos processos criativos de produção de significados no ensino-aprendizagem da LI dentro 
da Graduação em Letras Licenciatura em Língua Inglesa. Tais características poderão servir de base para 
a interpretação e/ou transformação de atividades, reprodutivas ou criativas, por diferentes 
pesquisadores envolvidos na área de formação de professores da língua inglesa, bem como, de outras 
áreas.  

 

A pesquisa a atividade formação de educadores na licenciatura de  língua inglesa: uma zpd 
argumentativa  da performance do vir a ser  e seus resultados esperados: 

  

A pesquisa “A Atividade Formação de Educadores na Licenciatura de Língua Inglesa: Uma ZPD 
Argumentativa da Performance do Vir a Ser”  objetiva oferecer resultados que venham a auxiliar no 
desenvolvimento (a) da formação de  um educador da língua inglesa com uma atuação profissional 
“mais inclusiva, ética e democrática, trazendo à tona resoluções criativas para os conflitos lingüísticos” 



 

(Canagarajah, 1999:02); b) da compreensão crítica das formas de questionar, apresentar, contrapor 
argumentos que constituem as atividades do contexto escolar como produções reprodutivas e/ou 
criativas de significado; (c) da elaboração de material didático para o ensino de LI que favoreça a 
construção de uma educação vista como um palco de batalhas ideológicas para a formação de novas 
pautas de trabalho  (Bernstein, 1993), relacionadas aos conflitos inerentes às atividades revolucionárias 
(Newman & Holzman, 1993), visando à criação de novas formas de atividade social  para as ações 
cotidianas (Engestrom, 1996) relacionadas à língua inglesa.   

 “A Atividade Formação de Educadores na Licenciatura de Língua Inglesa: Uma ZPD 
Argumentativa da Performance do Vir a Ser”  pretende ser uma zona de ação criativa (Magalhães, 2008), 
na qual o sujeito coletivo encontra possibilidades não realizadas (Clot, 2006) para a criação de novos 
significados em que as mediações sociais são pré-requisitos e produto (Magalhães, 2008). Na produção 
criativa, os indivíduos  transformam sua compreensão e sua responsabilidade nas/ pelas atividades 
através de sua própria participação  (Rogoff, 1995). Espera-se, com essa responsabilização, que o 
desenvolvimento seja visto como uma possibilidade de transformação da participação das pessoas  em 
atividades socioculturais, as quais, por sua vez, transformam-se com o envolvimento dos indivíduos em 
gerações futuras (Rogoff, 1995). 

 Esta pesquisa também visa: a) a formação de um educador de LI visto como um profissional   
que trabalha argumentativamente para uma cidadania desejável “na qual a posse de direitos (cidadania 
legal) deve combinar-se como uma série de atributos e virtudes que fazem dos indivíduos cidadãos 
ativos em consonância querer ir mais além do que a lei lhes concede. O exercício da cidadania se 
vincula, assim, ao reconhecimento de certas responsabilidades derivadas de um conjunto de valores 
constitutivos daquilo que poderia definir-se como o campo da ética cidadã” (Gentili, 2001:72).; b) a 
elaboração de uma série de materiais didáticos, com base na argumentação  para o ensino de LI  que 
ofereça ao educador de LI uma oportunidade para que  possa engajar-se em atividades revolucionárias - 
o caráter revolucionário é aqui entendido como uma atividade instrumento-e-resultado, que é um 
instrumento especificamente desenhado para criar o que gostaríamos de produzir (Newman & Holzman, 
2002); c) a construção de um quadro de categorias que aponte as diferentes formas de apresentação de 
pontos de vista, suportes, oposições, conclusões, acordos e suas implicações para o processo dessa 
produção de significados em atividades do contexto escolar; d) o oferecimento de disciplinas e 
seminários de pesquisa na Extensão e na Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
Pernambuco que estejam voltados a compreender sistematicamente na formação de professores as 
características lingüístico-enunciativo-discursivas de diferentes atividades de linguagem em que a 
argumentação esteja presente, e) a produção  e divulgação de conhecimentos relativos ao plano de 
trabalho em congressos, encontros, colóquios, seminários nacionais e internacionais qualificados; f) a 
contribuição para a comunidade escolar e da pesquisa com as descobertas e com o quadro de análise 
desenvolvido; g) o fortalecimento da rede de contatos através da integração de docentes, discentes e 
pesquisadores da UFPÈ e de diferentes universidades.  

   

Estudos e Ações do Lapsihc (Uem-Pr): Ciência, Arte E Educação sob a 

Perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural 

Grupo de Pesquisa: Psicologia Histórico-Cultural e Educação / Universidade Estadual de Maringá (UEM / 
Departamento de Psicologia) 



 

Integrantes: Silvana Calvo Tuleski (UEM/PR) silvanatuleski@gmail.com, Sonia Mari Shima Barroco 
(UEM/PR) sonishima@uol.com.br, Marilda Gonçalves Dias Facci (UEM/PR) mgdfacci@uem.br 

 

O presente resumo objetiva apresentar estudos e ações desenvolvidos por membros do Grupo de 
Pesquisa vinculado ao CNPq intitulado Psicologia Histórico-Cultural e Educação. Esse grupo é composto 
por 15 pesquisadores, vinculados à diversas IES e por 15 estudantes de Pós-Graduação em Psicologia da 
UEM (Mestrado). Os estudos desenvolvidos pelo grupo estão sendo realizados sob os referenciais da 
Psicologia Histórico-Cultural, inicialmente elaborada por L. S. Vigotski (1896-1934) sendo depois 
continuada pelos psicólogos soviéticos tais como A. R. Luria, A. N. Leontiev, V. V. Davidov, D. B. Elkonin, 
P. YA. Galperin entre outros.  

Com base nesse referencial teórico, os pesquisadores desse grupo reconhecem que as contribuições da 
ciência psicológica devem buscar a compreensão e a explicação do homem contemporâneo e a prática 
social que ele exercita considerando a interlocução entre a Psicologia e outras áreas do saber, como a 
História e a Educação.  

Nos estudos e atividades que desenvolvemos, consideramos imprescindível recuperar a historicidade do 
pensamento de Vigotski e desses autores, ausente nas traduções de suas obras originais e nos textos da 
maioria dos intérpretes contemporâneos que respondem pela ampla divulgação dessa teoria no meio 
educacional, principalmente no Brasil. Com isso, podemos situar historicamente a época e as influências 
da sociedade socialista na elaboração de uma Psicologia Marxista, como o próprio Vigotski a 
denominava.  

Fica evidente a base marxista nas obras de Vigotski, Luria, Leontiev. Sendo esses autores os fundadores 
da Psicologia Histórico-Cultural, evidenciamos a necessidade de não desligá-los dos postulados teórico-
metodológicos próprios ao materialismo-histórico. Este desligamento, atualmente, tem possibilitado a 
vinculação desses e de demais autores soviéticos, por diversos intérpretes contemporâneos, aos 
paradigmas pós-modernos, como já denunciado por Duarte (2000), Tuleski (2002), entre outros, 
retirando ou minorando da Psicologia Histórico-Cultural o seu potencial crítico e transformador. Assim, a 
recuperação de suas bases filosóficas e epistemológicas torna-se fundamental para uma compreensão 
mais aprofundada do que a Psicologia Histórico-Cultural representou para as primeiras décadas e 
meados do século XX e para o presente século XXI.  

Constituem-se em temáticas desse grupo: a formação dos processos psicológicos superiores, o 
desenvolvimento humano em suas diferentes facetas e planos (filo e ontogenético), a mediação 
instrumental, a formação de conceitos, a defectologia soviética (educação especial), a avaliação 
psicológica, a formação e a atuação do professor, as interações sociais/relações interpessoais, a 
individualidade e a coletividade; a Psicologia da Arte, entre outras. Podemos resumir que a questão 
central de trabalho desse grupo reside na explicação da constituição social do sujeito. Assim, essas 
temáticas referentes à teoria vigotskiana são imprescindíveis quando se tem como meta entender a 
subjetividade humana presente no espaço intra-escolar para além dos paradigmas idealistas e 
positivistas, apreendendo-na como uma construção histórica e, portanto, passível de modificação pela 
ação humana coletiva. Essas temáticas estão contempladas em Facci (2004); Barroco (2007a); Tuleski 
(2007). 

As atividades desse grupo de pesquisa, notadamente, daqueles integrantes que se vinculam à 
Universidade Estadual de Maringá, levaram à constituição, em 2008, o LAPSIHC - Laboratório de 
Psicologia Histórico-Cultural. 

 



 

DO LAPSIHC 

O LAPSIHC visa reunir as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas sob a 
abordagem da Psicologia Histórico-Cultural pelos professores pesquisadores participantes. O 
entendimento é de que a Psicologia, como integrante das Ciências Humanas, ao tomar para si a 
investigação e compreensão da constituição da subjetividade humana como objeto, não pode apartar-se 
das relações sociais de produção e da expressão destas no âmbito das idéias, ou seja, das teorias. 
Quando nos voltamos aos fundamentos dessa ciência, consideramos quanto se torna essencial não a 
desvincularmos das suas raízes históricas e da sua estreita relação com a organização social vigente. Por 
esse modo, a Psicologia é entendida como produto desta; ela expressa e carrega consigo as contradições 
explícitas e implícitas da sociedade contemporânea. Apreender e compreender a ciência psicológica por 
este prisma só é possível quando se leva em conta as categorias do método materialista-histórico-
dialético e, além disso, quando estas são empregadas nas análises dos fatos e eventos humanos.  

 

DOCENTES INTEGRANTES DO LAPSICH 

 São participantes do LAPSIHC os seguintes professores: Profa. Ms. Lenita Gama Cambaúva (DPI-UEM), 
Profa. Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci (DPI-UEM), Profa Ms Marlene Aparecida Wischral Simionato 
(DPI-UEM), Profa Dra. Sonia Mari Shima Barroco (DPI-UEM). Em final de 2009 o LAPSIHC era composto 
por 15 alunos da graduação em Psicologia, participantes dos diversos projetos e atividades que integram 
o laboratório.  

 

OBJETOS DE ESTUDO DO LAPSIHC 

Como o LAPSIHC volta-se aos estudos da constituição e do desenvolvimento daquilo que é propriamente 
humano no homem, abarca as temáticas: ciência, arte e educação. Pelo referencial assumido, 
pressupomos que nem a Ciência, nem a Educação e nem a Arte, podem ser apropriadas de maneira 
puramente abstrata, isto é, desligadas da materialidade que as produzem. Os homens produtores as 
elaboram, reproduzem-nas e por meio delas se realizam como tais, de um modo ou de outro, conforme 
as diferentes condições sócio-históricas. Aquilo que está posto no plano do desenvolvimento geral passa 
a configurar e orientar o desenvolvimento dos indivíduos ou homens particulares. 

No entanto, vale destacarmos que na sociedade de classes, como nos mostra Leontiev (1978), “a 
encarnação no desenvolvimento dos indivíduos dos resultados adquiridos pela humanidade na 
seqüência do desenvolvimento da sua atividade global, de todas as aptidões humanas, permanecem 
sempre unilaterais e parciais” (p. 185). Em outras palavras, o patrimônio material e espiritual a que este 
autor se refere está relacionado ao que há de mais elaborado pela cultura humana, no caso a Ciência, a 
Arte e a Filosofia.  

O processo de apropriação daquilo que já foi elaborado pela humanidade, pelo homem particular, vai 
efetuar-se no decurso do desenvolvimento de relações reais que estabelece com o mundo e estas 
relações “não dependem nem do sujeito nem da sua consciência, mas são determinadas pelas 
condições históricas concretas, sociais, nas quais ele vive, e pela maneira como a sua vida se forma 
nestas condições” (LEONTIEV, 1978, p. 275).  

Sob esse enfoque e propósitos que vimos expondo, estabelecemos estudos não só das diversas 
correntes psicológicas e filosóficas, mas das diversas formas de Arte (pintura, literatura, poesia, cinema, 
escultura, etc.) - aqui entendidas como expressões da humanidade nos homens. Aquilo que é produzido 
por diferentes sociedades deve, pois, ser apreendido para além da mera expressão de indivíduos 



 

isolados, com histórias de vida que se desenrolam independente da  materialidade das relações de 
produção, ou da subjetividade, do talento e das emoções individuais de seus artistas e/ou produtores, 
isto é, sem historicidade (BARROCO, 2007).  

 

OBJETIVOS DO LAPSIHC 

Como objetivo geral do LAPSIHC temos o de relacionar as categorias do Materialismo Histórico Dialético 
evidenciando-as como base dos conceitos da Psicologia Histórico-Cultural, possibilitando a análise das 
correntes teóricas dentro da Psicologia, Educação, bem com as diversas expressões na esfera da Arte, da 
Filosofia e da Ciência como produções humanas, historicamente datadas. Como objetivos específicos, 
podemos elencar: evidenciar a arte e a ciência como formas mais elaboradas de conhecimento 
produzido pelo homem; caracterizar o atual estágio capitalismo e suas repercussões na constituição da 
subjetividade dos indivíduos nos próprios movimentos dentro da ciência e da arte; estudar as categorias 
do método materialista histórico e dialético a partir dos clássicos do marxismo como Marx, Engels, 
Lênin, entre outros; demonstrar que é possível “ensinar a ver”, “ensinar a ouvir”, “ensinar a pensar” 
como se ensina a ler, escrever e calcular e que este processo faz avançar as funções psicológicas 
superiores a patamares cada vez mais complexos; analisar as implicações da retirada dos fundamentos 
marxistas da obra dos teóricos da psicologia Histórico-cultural, na contemporaneidade; agregar 
pesquisas, grupos de estudo e atividades de extensão realizadas pelos professores participantes do 
projeto, que se relacionem a articulação da Psicologia Histórico-Cultural com os seus fundamentos 
marxistas. 

 

PROJETOS VINCULADOS AO LAPSIHC 

Vinculados ao LAPSIHC estão diversos projetos de pesquisa, de ensino e também um grupo de estudo 
com alunos da graduação e pós-graduação, conforme expomos a seguir. 

Projetos de Pesquisa: 

1. “A relação entre as categorias marxistas e a psicologia histórico-cultural: revelações a partir do 
cinema contemporâneo”, iniciado em 2007 com término em 2011 e coordenado pela professora 
Dra. Silvana Calvo Tuleski  (UEM Processo 14802/2007).  

2. “Subjetividade e educação: contribuições da psicologia histórico-cultural” (UEM - Processo 
9221/2007), sob coordenação da professora Dra. Marilda Gonçalves Dias Facci. 

3. “Estudo dos fundamentos epistemológicos que subsidiam o texto o significado histórico da crise 
da psicologia: uma investigação metodológica (1927), DE L. S. VIGOTSKI”, iniciado em 11/2007 
(UEM -Processo 15280/2007), sob coordenação da professora Lenita Gama Cambaúva. 

4. “Psicologia histórico-cultural e defectología: estudo das contribuições/implicações teórico-
metodológicas soviéticas para a apropriação da linguagem verbal por alunos com deficiências e 
para a constituição das suas subjetividade” (UEM- Processo 3457/2009), cujo término está 
previsto para 03/05/2013, coordenado pela Profa. Dra. Sonia Mari Shima Barroco. 

A esses projetos de pesquisa mais amplos vinculam-se pesquisas específicas de pós-graduação em níveis 
lato e strictu senso. 

Projeto de Ensino: 

“Arte e deficiência: o cinema mostrando a vida” (Processo 393/98), coordenado pela professora Ms. 
Marlene W. Simionatto; 



 

Grupo de Estudos 

“Psicologia Histórico-Cultural” (coordenado por Silvana Calvo Tuleski) que envolve alunos de graduação 
e pós-graduação cujos objetivos propostos pelo grupo são: 1. Realizar reuniões para treino de debate, 
discussões e aprofudamento teórico da Psicologia Histórico Cultural, bem como de seus fundamentos e 
de sua epistemologia e metodologia; 2. Formação de um grupo consistente de alunos de graduação e 
pós-graduação interessados no tema, a fim de que o entendimento sócio-histórico supere o senso 
comum ou a ideologia neoliberal que fragmenta o conhecimento e descaracteriza as teorias. 

METODOLOGIA DE TRABALHO  

 Como metodologia de trabalho o LAPSIHC emprega a realização simultânea de pesquisas e 
ações, sob a coordenação de diferentes professores, envolvendo diferentes instâncias da comunidade 
acadêmica e não-acadêmica.  

As pesquisas em desenvolvimento, por sua vez, abarcam estudos bibliográficos e conceituais, com a 
meta de desenvolvimento de materiais didáticos e de produções bibliográficas para subsidiar atividades 
na Graduação e Pós-graduação, bem como na formação de docentes das redes públicas municipais e 
estadual (Pr). Também tem iniciado investigações de campo, atreladas às pesquisas desenvolvidas no 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPI-UEM). 

Buscamos, em médio e longo prazo, angariar mais recursos de instituições financiadoras para as 
pesquisas, como o CNPq e a Fundação Araucária (Pr) – que já financiam ações decorrentes de projetos 
constituintes do Laboratório. O propósito mais evidente dos financiamentos é o de equipar o 
laboratório, com o intuito de estender os trabalhos para futuras pesquisas experimentais ou aplicadas, 
nos moldes utilizados pelos elaboradores da Psicologia Histórico-Cultural, bem como para expandir e 
aprofundar investigações e estabelecer parcerias com outros grupos de trabalho. 

RESULTADOS  

Como resultados dos estudos e das ações, o LAPSIHC laboratório é representado por meio da: 
participação dos seus integrantes em eventos científicos, divulgação dos trabalhos produzidos em livros, 
capítulos de livros e artigos científicos. Seus integrantes também tem prestado assessoria às secretarias 
de educação na formação de docentes e na elaboração ou discussão de propostas municipais de 
educação, bem como na formação de professores da rede estadual, sob o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE-Pr). Por essas ações, os fundamentos teórico-metodológicos da 
Psicologia Histórico-Cultural são divulgados e são identificadas as contribuições que possam oferecer à 
formação e atuação do psicólogo e do professor na atualidade.  
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Educação pública em territórios de alta vulnerabilidade social 

Grupo de Pesquisa: Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
e FTAS – Fundação Tide Setubal , em parceria com Fundação Itaú Social e Unicef-Brasil. 

Integrantes: Mauricio Ernica – Cenpec/FTAS – mauernica@gmail.com, Maria Alice Setubal, Maria do 
Carmo Brant de Carvalho, Anna Helena Altenfelder, Frederica Padilha e Júlio Neres 

 

1 - Apresentação 

O tema geral desta pesquisa é a qualidade da educação pública em áreas de alta vulnerabilidade social 
de grandes centros urbanos. Os objetivos desta pesquisa são:  

a) estudar como e quanto a vulnerabilidade social do território em que as escolas se localizam e a 
vulnerabilidade do território em que os alunos moram influenciam a vida escolar e a qualidade da 
educação escolar e  

b) estudar como as escolas se organizam como espaços voltados ao ensino e à aprendizagem que 
atendem a população habitante em áreas de alta vulnerabilidade social. 

Este estudo se justifica pela lacuna nos conhecimentos sobre as influências exercidas pelo local de 
moradia e pelo local de estudo sobre a qualidade da educação. Além disso, justifica-se devido à 
compreensão insuficiente que se tem das relações entre, de um lado, as populações de alta 
vulnerabilidade social e, de outro, as práticas educacionais e as práticas culturais letradas. Há uma 
constante na história da educação no Brasil republicano: em cada grande período de expansão da 
cobertura escolar, consegue-se ampliar as taxas de atendimento das populações mais vulneráveis; 
contudo, não se consegue garantir níveis de qualidade satisfatórios. Nesses momentos, criamos novas 
realidades escolares, com novos desafios, e raramente conseguimos dar conta deles. 

Este estudo está sendo realizado por instituições com um longo histórico de intervenção na educação 
pública nacional. Sendo assim, espera-se que essa pesquisa possa subsidiar a formulação de projetos de 
intervenção que atuem de modo satisfatório e eficaz  assegurando o direito à educação de qualidade e 
equânime em territórios dos grandes centros urbanos habitados por populações com alta 
vulnerabilidade social. 

 

2 - Estrutura da pesquisa: 

A pesquisa está sendo realizada na subprefeitura de São Miguel Paulista (SP/SP) e no Município de 
Teresina-PI.  

A pesquisa é composta por dois estudos combinados  

A - quantitativo: 



 

Objetivo: estudar quanto a vulnerabilidade social do território em que a escola se localiza e a das 
famílias têm consequências sobre a vida escolar e sobre a aprendizagem 

B – qualitativo: 

Objetivos:  

a) estudar como a vulnerabilidade social do território em que a escola se localiza e a das famílias têm 
consequências sobre a vida escolar e sobre a aprendizagem; 

b) estudar como as escolas se organizam como espaços de ensino e de aprendizagem voltados a alunos 
em situação de alta vulnerabilidade social. 

 

3 – Vulnerabilidade e desenvolvimento 

O conceito de vulnerabilidade social surge para superar alguns limites das definições de pobreza, que se 
centram numa quantidade de renda monetária (Cf Seade e Katzman). A vulnerabilidade social é definida 
em função dos vários recursos que um agente (indivíduo ou instituição) precisa possuir para fazer frente 
às forças da sociedade que determinam a sua vida de modo que este agente possa aproveitar as 
estruturas de oportunidades criadas pelo mercado, pelo Estado e pela sociedade e tomar decisões 
voluntárias que lhe permitam satisfazer suas necessidades, desenvolver suas potencialidades e realizar 
seus projetos. 

Sendo assim, a vulnerabilidade social pode ser vista como a antítese do desenvolvimento se este for 
entendido como a formação de sujeitos capazes de agir de maneira consciente e autônoma. Diante 
disso, podemos inferir que: 

a) o desenvolvimento deve se afirmar pela superação das vulnerabilidades sociais; 

b) vulnerabilidade social e desenvolvimento são conceitos multidimensionais; 

c) a ação voluntária, consciente e autônoma deve ser criada socialmente, e não suposta por princípio. 

Nos grandes centros urbanos brasileiros (e não só brasileiros), há processos sociais importantes que 
levam à concentração da população mais vulnerável em determinados territórios. Essa se concentração 
se transforma em segregação territorial, pois esta população acaba ficando isolada de oportunidades de 
desenvolvimento possíveis no espaço urbano. Logo, a concentração e a segregação territorial de famílias 
vulneráveis cria um efeito de conjunto que potencializa o efeito que seria produzido por cada família 
isoladamente. Em nosso estudo, procuramos mostrar que as escolas situadas nesses territórios 
raramente conseguem fazer frente aos desafios impostos pela segregação territorial e atingir os níveis 
de aprendizagem médios. 

 

3 – Dados de São Miguel Paulista 

Na realização da pesquisa, usamos um indicador de vulnerabilidade social calculado pela Fundação 
Seade para todos os setores censitários (o menor agrupamento de dados do Censo Demográfico, que 
reúne cerca de 300 domicílios). Além disso, usamos o IDEB – índice de desenvolvimento da educação 
básica, que relaciona, de um lado, resultados em exames padronizados de Língua Portuguesa (leitura) e 
Matemática e, de outro, o fluxo escolar. 

Os resultados preliminares do estudo com dados quantitativos em São Miguel Paulista nos levam a 
concluir que: 



 

a) há um grande fluxo de alunos habitantes de territórios mais vulneráveis (onde as taxas de matrícula 
são mais baixas) em direção às escolas de regiões menos vulneráveis (onde as taxas de matrícula são 
mais altas). Isso cria escolas bastante diversas quanto à composição social dos alunos, algumas são 
bastantes segregadas e outras, mais diversificadas. 

b) há uma correlação clara entre a vulnerabilidade do território em que a escola se localiza e o 
desempenho dos seus alunos nas provas padronizadas; 

 

O estudo de campo, com dados qualitativos, foi feito em 5 escolas próximas, sendo: 

a) quanto à rede: duas estaduais e três municipais; 

b) quanto aos níveis de ensino oferecidos: as cinco têm Ensino Fundamental 1 e Ensino Fundamental 2 e 
três delas oferece ainda o Ensino Médio; 

c) quanto aos resultados delas no IDEB: duas têm IDEB abaixo da média da subprefeitura e três, IDEB 
acima da média. 

d) quanto ao nível de vulnerabilidade do território: três estão em região de vulnerabilidade alta e uma 
em região de vulnerabilidade média e uma em região de vulnerabilidade baixa; 

e) quanto ao perfil dos alunos, temos: 

 e.1 – duas escolas com vulnerabilidade do território alta e vulnerabilidade dos alunos alta; 

 e.2 - uma escola com vulnerabilidade do território alta e vulnerabilidade dos alunos médio-alta; 

 e.3 - uma escola com vulnerabilidade do território média e vulnerabilidade dos alunos média;  

 e.4 - uma escola com vulnerabilidade do território baixa  e vulnerabilidade dos alunos médio-
baixa. 

 

As duas escolas situadas em território de alta vulnerabilidade e que concentram alunos com alta 
vulnerabilidade – escolas mais homogêneas e segregadas – têm muitas dificuldades para se organizarem 
como espaços para a aprendizagem (prof: “a escola é vulnerável, o professor é vulnerável”). Elas são 
verdadeiros pontos de decantação periférica dos problemas da rede. Nelas há maior incidência de falta 
de professores, menos engajamento dos professores, escassez de profissionais da equipe técnica e 
administrativa e  problemas recorrentes com indisciplina e violência de alunos. Nelas, os encontros para 
planejamento e organização coletiva do trabalho docente não acontecem efetivamente. 

Por sua vez, as escolas que não concentram alunos em situação de alta vulnerabilidade – e são mais 
heterogêneas – sofrem com menos intensidade os problemas das primeiras e conseguem lidar de modo 
muito melhor com eles. As escolas com esse perfil que estudamos conseguem estabelecer mais 
facilmente formas de relação bem estruturadas e estáveis com o território e as famílias, centrando-se 
em questões educacionais. Além disso, a relação com as famílias e os alunos mostrou-se respeitosa e 
transparente.  

Outra característica importante é que elas conseguem assegurar uma organização do trabalho docente. 
Há encontros efetivos para o planejamento coletivo do trabalho docente, o planejamento é pensado 
pelos ciclos. Além disso, essas escolas procuram respeitar ao máximo o tempo escolar; 

Por fim, essas três escolas têm mecanismos de pressão interna para assegurar aprendizagem dos alunos. 

 



 

Em todas as cinco escolas, os problemas explodem no Ensino Fundamental 2, mesmo com intensidade 
diferente. 

No EF 1, os professores são referência para organização da rotina dos alunos; há poucas faltas de 
professores; os professores trabalham mais e melhor em conjunto e há programas da rede que 
contribuem decisivamente para a estruturação do planejamento do trabalho docente. 

Por sua vez, no EF 2 os professores ficam pouco tempo com as salas e, por isso, as referências para 
organização da rotina dos alunos são mais impessoais e mais frágeis. É neste nível que se concentram as 
faltas de professores. Também aí é notória a maior dificuldade de planejamento do trabalho docente. 

Nossas análises preliminares indicam que as escolas com melhores resultados são as que conseguem 
garantir alguns mínimos, como a) o respeito ao tempo escolar e b) a boa organização do trabalho 
docente (planejado coletivamente levando em conta os ciclos). 

Com o decorrer das análises, poderemos pensar em propostas de intervenção voltadas a escolas 
situadas em territórios de alta vulnerabilidade social. Essas propostas deverão se voltar a aspectos extra 
e intra escolares e deverá convergir para as condições necessárias à realização do trabalho docente, ou 
seja, a organização de um meio coletivo e proposição de atividades de ensino nas quais os alunos devem 
se engajar.  

Sem garantirmos essas condições, não conseguiremos assegurar as aprendizagens esperadas dos alunos, 
pois isso depende do engajamento significativo do aluno nessas atividades de ensino bem estruturadas, 
isto é: 

- que mobilizem suas experiências e seus conhecimentos; 

- que mobilizem e agucem seus desejos de saber; 

- que apontem para os usos sociais dos saberes; 

- que propiciem o desenvolvimento de novas capacidades e novos saberes. 
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