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RIBOLI, Larissa. O processo de significação em atividade coletiva a partir de um gênero 

discursivo. 2020. 195 f. Dissertação (mestrado) – Programa de Mestrado em Educação, 

Universidade Estadual do Paraná, campus de Francisco Beltrão – PR, 2020. 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o processo de significação a partir de uma 

atividade coletiva. Nosso estudo organizou-se a partir das problemáticas: como se dá a 

construção das significações em uma atividade coletiva? É possível desencadear um 

processo de significação por meio do gênero discursivo instrucional manual de instruções?  
Partindo disso, traçamos nosso objetivo da pesquisa: identificar indiciadores do processo de 

significação de ações da atividade de ensino por meio do gênero discursivo instrucional 

manual de instruções. Elegemos a Teoria Histórico-cultural, a Teoria da Atividade e a 

Atividade Orientadora de Ensino como fundamentos teóricos e metodológicos que sustentaram 

a pesquisa bibliográfica e análise dos dados. Desenvolvemos um experimento didático-

formativo, a partir de uma história virtual e um jogo, com uma turma do 4° ano do ensino 

fundamental I – Anos Iniciais, em uma escola da rede pública de Francisco Beltrão. 

Participaram da pesquisa 21 crianças, entre 8 a 9 anos de idade. Os resultados apontam que a 

tarefa de ensino desenvolvida por nós possibilitou a apropriação do conceito gênero discursivo 

instrucional manual de instruções e que, neste processo de resolução do problema, emergiram 

atos de significação novos, por meio da análise e generalização, visto que cada grupo produziu 

seus manuais de instrução, um diferente do outro. O trabalho coletivo mostrou-se fundamento 

para a solução do problema da tarefa, em que os estudantes tornaram seu problema o da 

personagem da história. A linguagem escrita e sua especificidade foram elementos importantes 

para a conclusão da atividade. 

 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Teoria da Atividade. Atividade Orientadora de 

Ensino. Ensino da Língua Portuguesa. Processo de significação. 
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RIBOLI, Larissa. The process of signification in collective activity based on a discursive 

genre. 2020. 193 f. Dissertation (Master's) - Master's Program in Education, Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão Campus - PR, 2020. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research has as its object of study the process of signification from a collective 

activity. Our study was organized based on the following questions: how does the construction 

of meanings occur in a collective activity? Is it possible to trigger a process of signification 

through the instructions’ manual textual genre? From these questions, we outlined our research 

objective: to identify indicators of the process of signifying actions in the teaching activity 

through the instructions’ manual textual genre. We chose the Historical-Cultural Theory, the 

Activity Theory and the Teaching Guiding Activity as the theoretical and methodological 

foundations that supported the bibliographic research and data analysis. We developed a 

didactic-formative experiment, from a virtual story and a game, with a 4th year of Elementary 

School I - Early Years class, in a public school in Francisco Beltrão. Twenty-one children 

between 8 and 9 years old participated on this research. The results showed that the teaching 

activity developed by us made possible the appropriation of the concept of the instructional 

discursive genre instructions’ manual and that, in this process of problem’s solving, new acts 

of meaning emerged, through analysis and generalization, since each group produced their own 

instructions’ manual, one different from another. Collective work proved to be the basis for 

solving the problem of the task, in which students made their, the problem of the character in 

the story. The written language and its specificity were important elements for the completion 

of the activity.  

Key words: Historical-Cultural Theory. Activity Theory. Teaching Guidance Activity. 

Portuguese Language Teaching. Signification process. 
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O trono de estudar1   

Dani Black 

 

(...) Ninguém tira o trono do estudar 

Ninguém é o dono do que a vida dá 

E nem me colocando numa jaula, 

Porque sala de aula  

Essa jaula vai virar. 

 

                                                           
1Trecho da música escrita por Dani Black em homenagem aos estudantes paulistas pelas ocupações nas escolas de 

São Paulo, em 2015, que lutaram contra a política de fechamento de suas escolas públicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando comecei2 minha trajetória em busca do conhecimento, no curso de Pedagogia 

na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão/PR, em 2013, 

percebi que não havia me apropriado de muitos conhecimentos indispensáveis ao professor. Ao 

longo da graduação, os desafios aumentaram e muitas contradições foram ganhando vozes e 

questionamentos, que foram causando muita preocupação. Como eu poderia ensinar crianças 

se a minha formação de base não estava consolidada? Este meu questionamento era 

externalizado aos professores do Curso de Pedagogia. Não conseguia entender, de início, os 

motivos pelos quais eu havia passado anos na escola e não ter me apropriado dos conhecimentos 

relacionados às áreas que lecionaria futuramente, principalmente os de Língua Portuguesa e 

Matemática.  

 A cada dia me preocupava em buscar responder a esse questionamento. Isso me motivou 

a desenvolver uma pesquisa de iniciação científica na área da Língua Portuguesa, no terceiro 

ano de Pedagogia, voltado para os anos iniciais do ensino fundamental I, com foco na produção 

de texto, fundamentada na Teoria Histórico-cultural e M. Bahktin. Foi nesse ambiente que tive 

a primeira aproximação com a teoria vigotskiana. 

 A disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização e Língua 

Portuguesa me fez refletir muito sobre o ensino, desde a educação infantil até o final dos anos 

iniciais, e percebi que é uma área do conhecimento extremamente complexa e não poderia ser 

reduzida a um ensino pragmático, com listas de exercícios a serem resolvidas, mas também não 

conseguia ver além disso, pois ainda estava no processo de apropriação do conhecimento 

pedagógico e didático.  

 A iniciação científica e a disciplina foram me formando e abrindo meus olhos de que a 

educação é um constante formar-se, buscar constantemente o conhecimento, pois a dinâmica 

da sala de aula exige isso. O conhecimento possibilita compreender as especificidades do ensino 

e da aprendizagem do estudante. 

 Os estágios de docência na educação infantil e nos anos iniciais colocaram-me em 

contato com uma realidade que até aquele momento desconhecida. No contexto do estágio foi 

possível vivenciar a dinâmica da sala de aula, crianças que enfrentavam dificuldades na 

                                                           
2 Utilizo os verbos na primeira pessoa do singular quando me refiro a minha trajetória profissional e na primeira 

pessoa do plural para me referir ao trabalho conjunto realizado com a orientadora da pesquisa, professora Janaina 

Damasco Umbelino. 
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apropriação do conhecimento, salas lotadas, queixas de comportamento, responsabilidade da 

criança pelo seu “fracasso” escolar, entre outras inúmeras situações desafiadoras que permeiam 

o trabalho do professor cotidianamente. 

 Foi nesse ambiente formativo que me desafiei a escrever o artigo final de conclusão de 

curso sobre o desenvolvimento do conceito na criança. As muitas tentativas de compreender o 

pensamento de Vigotski trouxe a certeza de que não poderia parar de estudar, pois o professor 

precisa compreender como se dá o processo de aprendizagem para, então, poder organizar um 

ensino de melhor qualidade, que promova o desenvolvimento e a aprendizagem. Diante do 

exposto, considero que os pressupostos de Vigotski foram constituindo minha formação.   

 Ao concluir a formação inicial em nível de graduação, em março de 2017, assumi uma 

turma de alfabetização em uma escola da rede básica no município de Campo Erê, Santa 

Catarina. Embora eu tenha sido uma aluna dedicada durante a graduação e apesar de ter feito a 

iniciação científica, ainda faltavam conhecimentos sobre organização do ensino. Foi diante 

dessa realidade que participei de um projeto de extensão ofertado pela Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – campus de Francisco Beltrão, com a finalidade de auxiliar egressos do 

curso de Pedagogia, regentes de sala, na organização do ensino. Eu realizava meu planejamento 

e compartilhava com o grupo, que me ajudava a reorganizá-lo. Os momentos formativos foram 

muito importantes para compreender melhor os elementos didáticos que constituem a atividade 

do professor. 

 No mesmo ano, prestei a prova para ingressar no Mestrado em Educação pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão, com o projeto de 

pesquisa voltado a pesquisar a Língua Portuguesa no Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa – PNAIC -, lançado em 2012 e finalizado no ano de 2018. No entanto, ao realizar 

a revisão de literatura, encontrei muitas produções, o que nos levou a reorganizar nossa 

pesquisa. Diante disso, retomei os motivos pelos quais me levaram a ingressar no mestrado: 

compreender a criança enquanto sujeito histórico, seu desenvolvimento e sua aprendizagem, 

bem como transpor, didaticamente, os pressupostos da Teoria Histórico-cultural, ou seja, 

organizar o ensino que resultasse em desenvolvimento.  

Resolvemos desenvolver a pesquisa em Língua Portuguesa, mais especificamente a 

organização do ensino: primeiro porque minha proximidade com esse campo do conhecimento 

me motiva, desde criança, a compreendê-lo, principalmente no que se refere à alfabetização; 

segundo, porque no ano de 2019 iniciei como professora regente de uma turma do 4° ano do 
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ensino fundamental e observei que as crianças encontravam dificuldades em compreender as 

especificidades da linguagem escrita. Desse modo, realizar a pesquisa sobre a organização do 

ensino em Língua Portuguesa se estruturou, principalmente, em dezembro de 2018, com a 

participação no II Colóquio GEPAPe, realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a 

Atividade Pedagógica, vinculado à Faculdade de Educação da USP– FEUSP. O Grupo tem 

como objetivo desenvolver pesquisas voltadas para o ensino e para a formação de professores, 

tendo como fundamento os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural.  

No Colóquio, os membros do grupo desenvolveram, com os participantes do evento, as 

situações desencadeadoras de aprendizagem e discussões a partir dos fundamentos da 

Atividade Orientadora de Ensino.  Essa proposta defende um ensino problematizador, que 

possa mobilizar os conhecimentos dos estudantes com a finalidade de resolver problemas. Para 

tanto, o professor e estudante precisam estar em atividade para se apropriar dos conteúdos. 

Nesse processo, o professor, dentro de sua especificidade de ensinar, ao organizar o ensino 

materializa os seus conhecimentos, organizando-os didaticamente para a aprendizagem dos 

estudantes. É nesse processo de formar-se e formar o outro que nossa pesquisa se desenvolve.  

 Falar em educação institucionalizada é um desafio constante, ainda mais para nós, 

professores da rede pública de ensino, uma vez que a educação escolar é um espaço 

contraditório. É um campo do conhecimento conflituoso, que recebe inúmeras críticas 

cotidianamente e enfrenta sérios problemas enraizados no sistema de ensino, que são difíceis 

de romper. A lógica do capital existente mascara muitos destes problemas, responsabilizando 

os professores, pais e o próprio estudante pelo fracasso escolar. 

 A educação escolar desafia os professores no interior das salas de aula causando 

preocupações constantes por resultados positivos, que muitas vezes não virão de imediato. 

Diante desta complexidade que é a educação escolar, muitos professores não se sentem 

preparados para enfrentar os desafios impostos no dia a dia da escola. Há muitos fatores que, 

em conjunto, contribuem para o não sucesso escolar dos estudantes: formações aligeiradas e, 

como consequência, práticas escolares que acabam por reproduzir métodos escolares que não 

sustentam mais a nova geração, a falta de recurso público, escolas abandonadas, formações 

continuadas descontextualizadas e, muitas vezes, exigências de receitas prontas para o ensino, 

sem a devida reflexão sobre a realidade. 

 Diante dessa complexa realidade, insere-se uma das áreas do conhecimento: a Língua 

Portuguesa. O ensino da Língua Portuguesa sempre esteve permeado por inúmeras discussões 
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em âmbito nacional. As avaliações nacionais nos mostram que os estudantes brasileiros 

concluem o ensino básico sem atingir o nível desejado em proficiência na língua materna. 

Segundo os dados divulgados em 30 de agosto de 2018, pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), apenas 1,62% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio alcançaram níveis 

satisfatórios sobre os conhecimentos em Língua Portuguesa3. Esse índice equivale a 20 mil 

estudantes de um total de 1,4 milhão que fez a prova da Saeb4 em 2017. 

Assim como o MEC realiza pesquisas e avaliações sobre educação e proficiência em 

Língua Portuguesa, temos o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), resultado da parceria 

entre dois institutos não governamentais, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação 

Educativa, apoiados pelo IBOPE Inteligência (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística), que, desde 2001, objetivam mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira 

entre 15 e 64 anos de idade, avaliando as habilidades e práticas de leitura, escrita e matemática 

aplicadas no cotidiano. 

 Segundo dados do Relatório do INAF de 2018, é considerado uma pessoa analfabeta 

funcional aquela que mesmo sabendo ler e escrever algo simples não possui competências 

necessárias para satisfazer as demandas do seu dia a dia.  

 O INAF é organizado com base em testes cognitivos5 e um questionário contextual. Os 

itens que compõem os testes envolvem a leitura e interpretação de textos do cotidiano, como 

bilhetes, notícias, instruções, textos narrativos, gráficos, tabelas, mapas, anúncios etc. Em 

relação ao questionário contextual, este aborda características sociodemográficas e práticas de 

leitura, escrita e cálculo que os sujeitos realizam em seu cotidiano (INAF, 2018, p. 6). 

                                                           
3Informação disponível em http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/saeb-

2017-revela-que-apenas-1-6-dos-estudantes-brasileiros-do-ensino-medio-demonstraram-niveis-de-

aprendizagem-considerados-adequados-em-lingua-portug/21206. Acesso em 20/03/2019. 
4 O Saeb – Sistema de Avaliação da educação Básica (SAEB) é um processo de avaliação em larga escala realizado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O Saeb oferece subsídios 

para a elaboração, monitoramento e o aprimoramento de políticas nacionais. 
5Segundo informações do site, “A população pesquisada, brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, engloba residentes 

de zonas urbanas e rurais em todas as regiões do Brasil, quer estejam estudando ou não. Em entrevistas 

domiciliares, são aplicados questionários e testes práticos. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem 

de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no 

total da amostra. A definição de amostras, a coleta de dados e seu processamento são feitos por especialistas do 

IBOPE Inteligência que, com o mesmo rigor com que realizam seus demais trabalhos, oferecem esses serviços 

gratuitamente em apoio à ação social realizada pelo Instituto Paulo Montenegro. A partir de 2007 foi adotada a 

Teoria da Resposta ao Item (TRI) como metodologia estatística, que propõe modelos teóricos que representam o 

comportamento das respostas atribuídas a cada uma das questões como uma função da habilidade do indivíduo. 

Ou seja, cada questão do teste tem seu grau de dificuldade definido a priori e a pontuação (proficiência ou escore) 

de cada indivíduo respondente varia de acordo com o grau de dificuldade das questões que foi capaz de responder 

corretamente”. Disponível em < https://ipm.org.br/inaf>. Acesso em 05/11/2019. 
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 A metodologia utilizada pelo INAF distribui os leitores em cinco níveis: analfabeto6, 

rudimentar7, elementar8, intermediário9 e proficiente10. Os dois primeiros compõem o grupo 

dos analfabetos funcionais e os últimos três pertencem ao grupo funcionalmente alfabetizados. 

 Em 2018 o INAF11 divulgou os níveis de alfabetismo entre 2001 a 2018, e os dados 

demonstram que o nível de proficiência em leitura, escrita e matemática não sofreu mudanças 

significativas ao longo desses 17 anos.  

 

Tabela 1. Níveis de alfabetismo entre 2001 a 2018 

Nível 2001 

2002 

2002 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2007 2009 2011 2015 2018 

Proficiente 12% 12% 12% 12% 13% 11% 11% 8% 12% 

Fonte: INAF 2018. 

 

 Com a ampliação do grau de escolaridade nos últimos 20 anos por meio da Constituição 

Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 9.394/1996, do antigo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF), também com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização do Magistério (FUNDEB), em vigência, o nível de proficiência em relação à 

escolaridade foi positivo, como mostra o gráfico fornecido pelo INAF: 

                                                           
6Considera-se analfabeto aquele que não consegue realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e 

frases, ainda que uma parcela destes consigam ler números, como telefones e preços. 
7 Consegue localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares, ler e escrever números usuais e 

realizar operações simples. 
8As pessoas são consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois leem e compreendem textos médios, localizam 

informações, resolvem problemas envolvendo operações na ordem dos milhares, compreendem gráficos e tabelas, 

porém mostram limitações quando as operações envolvem maior número de elementos, etapas e relações. 
9Localizam informações em diversos tipos de textos, resolvem problemas que envolvem porcentagem, realizam 

sínteses de diversos textos e reconhecem figuras de linguagem, porém tem dificuldades para opinar e perceber o 

posicionamento do autor de um texto. 
10São as pessoas cujas habilidades não mais impõem limites na compreensão de textos em situações usuais. 

Conseguem ler textos complexos, analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam informações e 

distinguem fato de opinião. Em relação à matemática, conseguem compreender gráficos e tabelas com mais de 

duas variáveis, compreendendo escalas, tendências e projeções. Todas essas informações podem ser consultadas 

no site do INAF. Disponível em: https://ipm.org.br/inaf 
11Os dados divulgados pelo INAF de 2018 podem ser consultados no endereço eletrônico 

https://drive.google.com/file/d/1ez-6jrlrRRUm9JJ3MkwxEUffltjCTEI6/view. 
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Fonte: INAF 2018. 

 

 Observa-se que o acesso à escolarização é fundamental para que a população alcance 

níveis mais elevados de instrução. O gráfico 1 demonstra que nos últimos anos as pessoas 

tiveram mais acesso ao ensino institucionalizado, o qual contribui para a apropriação dos 

conhecimentos relacionados à leitura, à escrita e ao cálculo, e como pode promover avanços 

nos níveis de conhecimento, como destaca o relatório do INAF, afirmando que o acesso à 

escolaridade, e a sua permanência, mais uma vez se confirma como fator principal e explicativo 

da condição de alfabetismo (INAF, 2018, p. 10). O gráfico a seguir demonstra isso: 
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Fonte: INAF 2018. 

 

 Embora os dois gráficos expressem avanços na relação entre alfabetismo e a 

escolarização da população pesquisada, há, no entanto, um dado preocupante. Mesmo tendo 

chegado ao ensino médio e superior, muitos não conseguem alcançar níveis de proficiência na 

escala do Alfabetismo. O percentual de 13% explicita que aqueles que chegam ou concluem o 

ensino médio “podem ser caracterizados como Analfabetos funcionais” (INAF, 2018, p. 10-11) 

e, daqueles que alcançam o ensino superior, apenas 34% são proficientes. 

 Ao refletir sobre os dados trazidos pelo INAF 2018 compreendemos que, por mais que 

os jovens e adultos estejam na escola ou que tenham concluído o ensino básico, não significa 

que tenham de fato se apropriado dos conhecimentos inerentes à Língua Portuguesa e à 

Matemática, bem como os seus usos no contexto social (letramento). 

 O relatório do INAF também aponta que em todas as faixas etárias (15 a 64 anos) há 

proporção significativa de pessoas em nível Elementar, mais de 3 em cada 10 brasileiros, 

mesmo Funcionalmente Alfabetizados, que apresentam limitações para relacionar-se com as 

demandas da vida cotidiana de uma sociedade letrada (INAF, 2018, p. 14). Os dados são 

reveladores e mobilizam as universidades, professores e sociedade, de um modo geral, a 

repensar as causas que degradam o ensino e a aprendizagem. Sabemos que a escola, por si só, 

não elevará os níveis de proficiência em Língua Portuguesa. Isoladamente, as instituições de 



24 
 

ensino não resolverão todos os problemas educacionais, todavia é impossível negá-los, e isso 

nos leva a refletir sobre o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 Neste sentido, na intenção de identificarmos e analisarmos a produção existente sobre a 

Língua Portuguesa, buscamos maiores informações na base da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) acerca das pesquisas que tivessem o 

descritor Língua Portuguesa, principalmente fundamentadas nos estudos da Teoria Histórico-

Cultural. No entanto, a pesquisa revelou um grande número de trabalhos, um total de 13.960. 

Diante disso, restringimos nossa busca com os descritores “língua portuguesa; teoria histórico-

cultural”, que resultou em uma única pesquisa, uma dissertação de mestrado, de Terezinha 

Severino da Silva, defendida no ano de 2014, pela Universidade de Uberaba - UNIUBE. 

 A dissertação, intitulada como A formação de conceitos de Língua Portuguesa no ensino 

fundamental: um estudo experimental, teve como objetivo geral desenvolver um sistema 

didático experimental para a formação de conceitos de Língua Portuguesa no quarto ano da 

rede de educação básica. A metodologia utilizada foi a partir de um experimento didático-

formativo que consiste em uma investigação pedagógica, intencional e prática, realizada em 

sala de aula juntamente com a professora da turma e 30 estudantes de 9 anos de idade. 

 O experimento didático-formativo teve como fundamento a Teoria Histórico-Cultural e 

visava que os estudantes “entrassem” em atividade de estudo, tendo como objetivo “mostrar 

que a forma de estruturação da atividade de estudo dos sujeitos envolvidos pode levá-los ao 

pensamento teórico” (SILVA, 2014, p. 35).  

 Desse modo, foi escolhido como conteúdo a produção textual e gêneros discursivos, e 

os conceitos inerentes a eles. O plano de ensino foi organizado conforme os pressupostos da 

Teoria Histórico-Cultural e tinha como objetivo a promoção de mudanças qualitativas nas ações 

mentais do estudante, no seu modo de distinguir um gênero de texto do outro e na identificação 

da característica essencial de cada texto em sua vida cotidiana (SILVA, 2014, p. 45). Segundo 

a autora (2014, p. 44).  

O Experimento Didático-Formativo consistiu-se na elaboração de um 

caminho didático baseado na Teoria do Ensino Desenvolvimental, na 

organização e na execução de um plano de ensino para produção de textos 

com apoio em subsídios e princípios da Teoria Histórico-Cultural. 

 

 O experimento didático-formativo foi desenvolvido em aproximadamente dois meses, 

totalizando vinte e duas horas e meia de aula, sendo organizado em seis tarefas de 

aprendizagem, partindo do modelo de plano de ensino elaborado por Libâneo e Freitas (2008):  
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 1° tarefa de estudo: apresentação do conceito de texto e características essenciais de um 

texto. 

 2° tarefa de estudo: conceito e características do texto poético. 

 3° tarefa de estudo: produção de textos poéticos. 

 4° tarefa de estudo: conceito e características essenciais do conto. 

 5° tarefa de estudo: produção de conto. 

 6° tarefa de estudo: produção de bilhete. 

 Todas as tarefas desenvolvidas iniciaram a partir de seus conceitos e buscaram a 

interação entre os envolvidos, em um movimento do coletivo para o individual e no pensamento 

do geral ao particular (SILVA, 2014, p. 43). 

 Os resultados obtidos por meio do experimento didático-formativo evidenciam que  

Para que os alunos se apropriem de conceitos científicos, o processo de 

ensino-aprendizagem precisa estar organizado de acordo com as 

particularidades psicológicas da faixa etária de que se trate e, principalmente, 

levar em conta o caráter da atividade guia do desenvolvimento, ou seja, que o 

professor deve estar sempre atento à atividade dominante da idade psicológica 

de seus alunos (SILVA, 2014, p. 89). 
 

 Ainda, a autora evidencia que foi possível constatar o envolvimento dos estudantes com 

a aula. Eles prestaram atenção no conteúdo proposto, visto que foi possível torná-los ativos no 

processo de aprendizagem, contribuindo, portanto, para a formação do pensamento teórico, que 

partiu dos conceitos científicos que foram trabalhados durante a realização da 

pesquisa/experimento didático-formativo. 

 O experimento didático-formativo que Silva (2014) desenvolveu com os estudantes 

mostrou-se importante para pensarmos as potencialidades formativas para os sujeitos 

envolvidos no processo de significação em Língua Portuguesa, fundamentados a partir da 

Teoria Histórico-cultural.  

  Pensando na organização do ensino em Língua Portuguesa, encontramos na Atividade 

Orientadora de Ensino (AOE) uma possibilidade de pensar e organizar o ensino a partir de 

Situações Desencadeadoras de Aprendizagem, também fundamentada nos pressupostos da 

Teoria Histórico-Cultural, para o processo de significação no coletivo. A Atividade Orientadora 

de Ensino foi elaborada pelo professor doutor Manoel Oriosvaldo de Moura e está voltada para 

os conceitos matemáticos, mas vem sendo desenvolvida em outras áreas do conhecimento. 

 A Atividade Orientadora de Ensino vem sendo amplamente discutida e desenvolvida 

tanto com os estudantes em sala de aula das redes básicas de ensino como com professores de 
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escolas públicas, docentes universitários e até e mesmo em cursos de graduação não destinados 

à docência na rede pública. Isso nos mostra que essa proposta de ensino se configura como 

potencialmente aplicável ao ensino da Língua Portuguesa e possui características importantes 

para pensarmos na organização do ensino com os conceitos científicos da Língua Portuguesa. 

 Para compreender melhor, realizamos uma revisão de literatura sobre o que temos de 

produções acerca da Atividade Orientadora de Ensino no banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, como mostra abaixo: 

 

Tabela 2. Produções encontradas sobre os descritores 

Descritor  Teses  Dissertações  Dissertações 

profissionais 

Ano  

Atividade orientadora 

de Ensino 

11 41 18 2002 a 2018 

Atividade orientadora 

de Ensino língua 

portuguesa 

0 0 0  

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

 

 Após fazer o levantamento de produções, identificamos que não há pesquisas sobre a 

Atividade Orientadora de Ensino em Língua Portuguesa. A que se aproxima de nosso estudo é 

de autoria de Silva (2014), todavia o experimento formativo utiliza-se de outros procedimentos, 

diferentes dos pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino de Moura (2010; 2016; 1996), 

embora também esteja fundamentada na Teoria Histórico-Cultural. Portanto, a pesquisa está 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, na Teoria da Atividade e na Atividade Orientadora 

de Ensino, esta última que possibilitou colocar o objeto de estudo em movimento. 

 Ao definirmos o objeto de estudo, o processo de significação a partir do gênero 

discursivo instrucional manual de instruções, delineamos os caminhos da pesquisa.  Nesse 

sentido, as problemáticas que envolvem o estudo são: como se dá a construção das 

significações em uma atividade coletiva? É possível desencadear um processo de 

significação por meio do gênero discursivo instrucional manual de instrução? Traçamos 

como objetivo: identificar os indiciadores do processo de significação de ações da atividade 

de ensino por meio do gênero discursivo instrucional manual de instruções. 

 Ao assumir a Teoria Histórico-Cultural como fundamento para nossa pesquisa, 

intrínseca a ela está o método do Materialismo Histórico-dialético, de Marx, como base teórica. 
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Por sua vez, estão inerentes ao método histórico-dialético o método de pesquisa e o método de 

exposição. De acordo com Cedro e Nascimento (2017, p. 27), 

O método de pesquisa é concebido como a análise que tornará evidentes as 

relações internas e cada elemento em si mesmo, dentro de uma realidade 

estudada. Já o método de exposição é concebido como um processo contrário 

ao da pesquisa, pois a reconstituição, a síntese do fenômeno, é apresentada ao 

indivíduo como se tivesse sido construída a priori. Logo, o objeto é revelado 

gradativamente de acordo com certas peculiaridades inerentes a ele. 

 

 O método histórico-dialético possibilita a captação das relações internas que permeiam 

o objeto a ser estudado, indo a sua essência para compreender o fenômeno que está em 

movimento, permitindo o entendimento entre as relações do geral, do particular e do singular. 

O referido método filosófico sustenta o método de investigação da Teoria Histórico-Cultural, 

cujo objetivo era de compreender a natureza histórico-social do psiquismo humano (CEDRO; 

NASCIMENTO, 2017). 

 Investigar o desenvolvimento humano a partir do método histórico-dialético significa 

dizer que o tomamos a partir de sua historicidade, considerando o processo de transformação 

na história de seu desenvolvimento. O fundamento da Teoria Histórico-Cultural está nas 

relações sociais, interpsíquicas, pois considera o sujeito como histórico e social, ou seja, o 

sujeito “não é uma entidade abstrata, mas sim concreta, histórica: determinada pelo tempo 

histórico em que vive e, portanto, pelas relações sociais objetivas das quais participa e que o 

constituem como sujeito” (CEDRO; NASCIMENTO, p. 39, 2017). 

 As pesquisas que se fundamentam na Teoria Histórico-Cultural necessariamente estão 

fundamentadas no método do Materialismo Histórico-dialético. Essas pesquisas assumem papel 

investigativo-científico do desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, são políticos, já que 

visam contribuir teórica e metodologicamente para o campo da educação como um todo, 

objetivando o pleno desenvolvimento dos sujeitos partícipes do processo educativo, em outras 

palavras, buscam concretizar a formação do pensamento teórico dos estudantes.  

 Assim, a nossa pesquisa está fundamentada tanto teoricamente como 

metodologicamente nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, do início ao fim, 

assumindo-a como investigativo, científico e político. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 A pesquisa foi organizada em três momentos. O primeiro foi de aprofundamento teórico 

sobre os fundamentos da Teoria Histórico-Cultural, uma vez que estes serviram de base para o 
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desenvolvimento de toda pesquisa, e sobre os fundamentos da Atividade Orientadora de Ensino, 

como uma necessidade de organização do ensino em Língua Portuguesa. O segundo momento 

foi a fase de elaboração e desenvolvimento da situação desencadeadora de aprendizagem, 

desenvolvida com os estudantes participantes da pesquisa, a partir da História Virtual “Clarice 

e seus amigos em apuros”. O último momento foi de análise dos dados, na busca de 

compreender o processo de significação dos conceitos inerentes à Língua Portuguesa, 

colocados em movimento por meio do jogo e da produção do manual de instruções para a 

Clarice e seus amigos. 

 Para a pesquisa ser realizada, contamos com a participação de vinte e um estudantes, 

com idade entre 8 e 9 anos. Os participantes são estudantes do 4° ano do Ensino Fundamental 

I – Anos Iniciais. Estudam em uma escola de Francisco Beltrão, Paraná.12 

 A dissertação apresenta cinco capítulos. No primeiro capítulo discutimos os 

fundamentos da Teoria Histórico-Cultural, que busca compreender a relação entre ensino e o 

desenvolvimento humano. Neste sentido, faz-se necessário discutir a atividade e a formação 

humana. Sobre isso, explicitamos alguns elementos da Teoria da Atividade, sistematizada por 

Alexei Leontiev, juntamente com os pressupostos que Vigotski traz sobre Atividade. 

 No segundo capítulo, discutimos o desenvolvimento e apropriação da linguagem oral, 

juntamente com as etapas do desenvolvimento da escrita na criança, pois julgamos necessário 

compreender como a escrita se desenvolve na criança e como ela se apropria desse 

conhecimento. Nos itens seguintes, discutimos sobre o ensino da Língua Portuguesa a partir 

dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e o processo de significação. 

 No terceiro capítulo discorremos sobre os gêneros discursivos e, depois, sobre os 

gêneros discursivos de tipo instrucional, materializado no gênero discursivo instrucional 

manual de instruções. 

 No quarto capítulo dissertamos sobre a Atividade Pedagógica, unidade entre a 

Atividades de Ensino e Atividade de Estudo, e como a correta organização do ensino contribui 

para a formação do pensamento teórico dos estudantes. Dessa forma, temos enquanto campo 

teórico e metodológico a Atividade Orientadora de Ensino como meio que coloca em atividade 

tanto o professor, em sua especificidade de ensinar, como o estudante, em sua especificidade 

de aprender. 

                                                           
12 A pesquisa passou pelo Comitê de Ética em Pesquisas. Para que o estudante pudesse participar, os responsáveis 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e também cada estudante assinou um Termo de 

Assentimento. 
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 Por fim, no capítulo cinco, apresentamos a análise dos dados obtidos na realização da 

situação desencadeadora de aprendizagem. O processo de análise fundamentou-se na 

compreensão que Moura (2004) traz sobre o conceito de isolado, na Atividade Orientadora de 

Ensino e na Teoria Histórico-Cultural. 

 Desse modo, buscamos compreender os pressupostos teóricos da Teoria Histórico-

Cultural e os fundamentos da Atividade Orientadora de Ensino para poder organizar uma 

Situação Desencadeadora de Aprendizagem sobre o conceito do gênero discursivo instrucional 

manual de instruções, mais especificamente o manual de um jogo, que serão apresentados no 

último capítulo do trabalho. 
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I 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL E DA TEORIA DA ATIVIDADE 

 

 Neste capítulo discutimos os fundamentos da Teoria Histórico-Cultural, que busca 

compreender a relação entre ensino e o desenvolvimento humano. Neste sentido, faz-se 

necessário discutir a atividade e a formação humana. Sobre isso, explicitamos alguns elementos 

da Teoria da Atividade, sistematizada por Alexei Leontiev, juntamente com os pressupostos 

que Vigotski traz sobre Atividade. 

 

1.1 Relação entre ensino e desenvolvimento 

 Para compreender o modo como o ensino deve ser organizado e sua relação com o 

desenvolvimento, necessariamente, precisamos entender como ocorre a aprendizagem, para que 

possamos tecer considerações sobre o ensino propriamente dito. Do mesmo modo, compreender 

os tipos de ensino também é preciso, pois o ensino cotidiano, realizado pelo grupo social, 

também forma a criança. 

 Segundo os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, iniciados por Lev S. Vigotski, 

confere-se às relações sociais um importante papel, por considerá-las fundamento para o 

desenvolvimento humano no sentido da humanização. Ou seja, o ser humano apropria-se do 

que é especificamente humano, dos instrumentos externos e internos, por meio da relação ativa 

do sujeito com o outro mais experiente e com os instrumentos criados pela humanidade ao 

longo de sua história. 

 Sobre o aspecto da apropriação do conhecimento produzido e das características 

especificamente humanas, Vygotski (1995, p. 150) nos ensina que a aprendizagem e o 

desenvolvimento seguem uma Lei Genética Geral do Desenvolvimento: 

 

Toda função em desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas 

vezes, em dois planos; primeiro no plano social e depois no psicológico, ao 

princípio entre os homens como categoria interpsíquica e logo no interior da 

criança como categoria intrapsíquica. 

 

 Ao nascer, o bebê se depara com um mundo cheio de significados, de instrumentos 

criados pela humanidade. Em sua relação social com o adulto que o cuida, ele adquire 

características humanas, como andar e falar. Esse tipo de apropriação passa pelo plano 
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interpsíquico, interpessoal, caracterizado pela atuação ativa e dinâmica dos sujeitos com os 

demais sujeitos de seu entorno e com os instrumentos.  

 Nesse processo, ocorrem muitas mudanças nas funções psíquicas da criança em 

desenvolvimento resultantes das relações estabelecidas no meio social. A partir dessas relações 

sociais, segundo a Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento acontece no processo 

interpsíquico para intrapsíquico, isto é, há um processo de internalização que ocorre de “fora 

para dentro”. Como ressalta Vigotski (1998, p. 74, grifo no original), “chamamos de 

internalização a reconstrução interna de uma operação externa”, e ressalta dizendo que “a 

transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal é o resultado de uma 

longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1998, p. 75 grifo 

no original).  

 A relação estabelecida entre as atividades interpsíquicas para intrapsíquicas são 

dialéticas, pois há um movimento que compreende “que o ser humano constitui-se enquanto tal 

na sua relação com o outro. A cultura torna-se parte da natureza humana num processo 

histórico” (OLIVEIRA, 1992, p. 24). Nesse sentido, Vigotski nos mostra que a cultura, sendo 

produção humana, é apropriada por meio da relação com o outro e essa interação e cooperação 

entre seus pares é mediada pelo uso dos instrumentos culturais. 

 Vigotskii (2018, p. 116), ressalta que o processo de desenvolvimento e sua relação com 

a aprendizagem não é linear, tampouco ambas se fundem: “o processo de desenvolvimento não 

coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem”. 

À medida que o sujeito aprende, desenvolve-se, ou seja, o motor do desenvolvimento do sujeito 

é a aprendizagem, que se estabelece na interação e cooperação com o outro, mediados pelos 

instrumentos. 

 É importante ressaltar que, desde o nascimento, a criança é inserida no mundo cultural. 

Os adultos falam com a criança movidos por uma necessidade de comunicação e interação. De 

maneira espontânea, o adulto a ensina quando fala, quando a coloca para engatinhar e dar seus 

primeiros passos, quando nomeia os elementos da cultura para que aprenda sua função. Isso 

significa dizer que o convívio social familiar também é uma sistematização da cultura, ou seja, 

quando se nomeia determinado objeto ou se mostra para a criança determinada conduta, trata-

se de uma sistematização. Não uma sistematização escolar, mas sim uma forma de ensino 

cotidiano necessário para que a criança aprenda a cultura humana. 
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 Vygotsky e Luria (1996, p. 180) tecem considerações sobre o homem primitivo e o 

homem moderno cultural e colocam que a criança sofre mudanças muito rápidas em seu 

comportamento. Esse fato se justifica porque o ambiente estimula formas necessárias de 

adaptação, isto é, as ações que os adultos realizam com a criança são meios de inseri-la em sua 

cultura. Os adultos agem desta forma porque a cultura já está internalizada neles, como ao 

vestir-se, alimentar-se usando os talheres, usar calçados, etc. Essas manifestações são exemplos 

da sistematização da cultura nos sujeitos e da transmissão desse legado às novas gerações. 

 Neste sentido, o desenvolvimento do psiquismo humano dá-se por meio das relações 

sociais que são mediadas pelo uso dos instrumentos. Embora tenhamos a base orgânica, que é 

o ponto de partida para a existência humana enquanto espécie, esta propicia elementos que são 

primários para o desenvolvimento do psiquismo, no entanto, a constituição do psiquismo é 

social, isto é, “são as formas de existência social que criam as formas de funcionamento 

psíquico e o próprio psiquismo” (MARTINS, 2016, p. 56). 

 Considerando essa linha de pensamento, de que o desenvolvimento humano é mediado 

pelos instrumentos nas relações sociais e que estes formam nosso psiquismo, o processo 

educativo e a educação institucionalizada exercem importante papel. 

 Vigotskii (2018, p. 110) nos ajuda a compreender que a aprendizagem da criança não é 

iniciada ao frequentar a escola. Essas aprendizagens ocorrem muito antes da criança receber 

educação institucionalizada:  

Pela sua importância, este processo de aprendizagem, que se produz antes que 

a criança entre na escola, difere de modo essencial do domínio de noções que 

se adquirem durante o ensino regular. Todavia, quando a criança, com suas 

perguntas, consegue apoderar-se dos nomes dos objetos que a rodeiam, já está 

inserida numa etapa específica de aprendizagem. Aprendizagem e 

desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, 

portanto, mas estão interligados entre si desde os primeiros dias de vida da 

criança. 

 

 Em seu convívio social, a criança apropria-se das qualidades humanas de maneira 

espontânea. Desde seu nascimento, ela é inserida numa cultura já formada. Pelas mediações do 

adulto, seu processo de apropriação desta cultura começa. Ela adquire as habilidades da fala, 

apropria-se, gradualmente, do vocabulário, anda, realiza operações matemática, entre outros 

aspectos. 

 Martins (2013, p. 278), de acordo com os ensinamentos de Vigotski, nos mostra que “a 

instrução desponta como condição para o desenvolvimento”, isto é, o processo educativo dos 
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sujeitos, embora comece espontaneamente no ambiente familiar, se tornará mais complexo no 

momento de entrada deles nas instituições de ensino. A escola exerce papel fundante na vida 

da criança quando esta começa a frequentar a escola, pois o ensino dos conhecimentos teóricos 

muda a conduta do sujeito, transforma-o. 

 A Teoria Histórico-Cultural confere ao ensino papel importante, pois este é o elo entre 

a aprendizagem e o desenvolvimento. À medida que o ensino e a instrução são estabelecidos, 

surge a relação dialética entre a aprendizagem e o desenvolvimento. 

 No entanto, em relação à escola, nem toda aprendizagem é promotora de 

desenvolvimento. Para que a aprendizagem se torne desenvolvimento, precisa-se de uma 

requalificação das funções psíquicas, ou seja, é necessário que o psiquismo humano seja 

transformado por meio da atividade humana mediada. Posto isso, o ensino enquanto promotor 

de desenvolvimento é aquele que desafia a criança partindo de uma dificuldade a ser resolvida, 

colocando-a em atividade.  

 Nesse sentido, Zancov (2017, p. 174) afirma que “se o material e os métodos de estudo 

são tais que não oferecem aos escolares dificuldades que devem vencer, então, o 

desenvolvimento das crianças será lento”. Este autor destaca ainda que “o ensino com um alto 

nível de dificuldade provoca processos peculiares da atividade psíquica do escolar no que se 

diz respeito ao domínio do material de estudo” (ZANCOV, 2017, p. 174). 

 Desse modo, um ensino incapaz de modificar qualitativamente as funções psíquicas dos 

estudantes será um amontoado de palavras, um verbalismo sem significado que não será 

internalizado. Em outros termos, será um conhecimento não apropriado. 

 É sob essa ótica que a Teoria Histórico-Cultural nos auxilia a compreender a função da 

educação escolarizada. Neste contexto, o professor se insere como elemento importante, pois é 

por meio de sua atividade de ensino que proporcionará à criança o contato e a apropriação do 

conhecimento teórico13. 

 Nos experimentos realizados por Zancov (2017, p. 178-179 grifo nosso) ele afirma que  

A organização de nosso sistema didático experimental, dirigido ao 

desenvolvimento geral ótimo dos escolares, parte do postulado de que o 

processo desenvolvimento geral do escolar está determinado pelo caráter do 

ensino. A organização do ensino intervém ou atua como a causa, enquanto o 

processo de desenvolvimento escolar atua como a consequência. A relação 

causa/consequência é importante porque nela se manifesta a condicionalidade 

do processo de desenvolvimento dos escolares. 

                                                           
13 Sobre o conhecimento teórico discutiremos mais adiante no capítulo 4. 
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 A forma como o ensino é organizado influencia na apropriação do conhecimento. Essa 

afirmação de Zancov sobre o papel do ensino confirma o que Vigotski explica sobre a 

aprendizagem, pois “uma correta organização da aprendizagem conduz ao desenvolvimento 

mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 

produzir-se sem a aprendizagem” (VIGOTSKI, 2005, p.40). 

 De acordo com essa teoria, para que a aprendizagem com fins de desenvolvimento 

psíquico ocorra, prioriza-se um ensino organizado e sistematicamente pensado, com 

intencionalidade formativa e desenvolvimental. A educação escolar se diferencia das demais 

formas de educação porque é sistemática e organizativa, que relaciona a forma e o conteúdo 

por meio de ações didáticas. 

 A escola ganha destaque, bem como o professor, porque é nessa instituição onde a 

criança entra em contato direto com os conhecimentos científicos. São por meio destes que 

ocorre uma reorganização psíquica, que requalifica todo o sistema psíquico. 

 O trabalho pedagógico voltado para a formação dos conceitos científicos faz parte do 

desenvolvimento da criança, pois, como dito acima, os conceitos científicos alteram de forma 

qualitativa o sistema psíquico. Nesse sentido, Martins (2013, p. 272) nos ajuda a compreender 

esse processo ao dizer que   

É a serviço do desenvolvimento equânime dos indivíduos que a educação 

escolar desponta como um processo ao qual compete oportunizar a 

apropriação do conhecimento historicamente sistematizado – o 

enriquecimento do universo de significações -, tendo em vista a elevação para 

além das significações mais imediatas e aparentes disponibilizadas pelas 

dimensões meramente empíricas dos fenômenos.  

   

 Ao se apropriar dos conceitos científicos, ocorrem mudanças na psique. Ela se 

reorganiza e forma funções psicológicas mais complexas, e a cada nova aprendizagem ocorrem 

novas mudanças, em um processo dinâmico e dialético. A educação escolar, de acordo Facci 

(2010, p.137) “é um processo intencional e sistematizado de transmissão dos conhecimentos, 

de modo a possibilitar que o aluno vá além dos conhecimentos cotidianos, que possa ter esse 

conhecimento superado pela incorporação dos conhecimentos científicos”. 

 Esse processo de superação dos conceitos cotidianos pelos conceitos científicos 

contribui e representa o desenvolvimento da criança, isto é, a relação entre ensino e 

desenvolvimento está especificamente nesse processo educativo que deve priorizar um ensino 
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de qualidade, em que altere, de maneira qualitativa, as funções psíquicas da criança, tornando-

as superiores, como memória e atenção voluntária, pensamento verbal, abstração, entre outros. 

 Concordando com Facci (2010), o professor tem grande contribuição no 

desenvolvimento dessas funções psicológicas superiores, pois os conteúdos que serão ensinados 

na escola criarão novas estruturas mentais. Desse modo, não há como o ensino ser 

assistemático. À medida que o ensino é organizado e a criança assimila esse conhecimento, 

novas formas superiores de pensamento são criadas. 

 A apropriação do legado humano é condição de humanização, uma vez que “é nesse 

processo de apropriação do mundo externo, por meio do processo de internalização, que o aluno 

desenvolve as FPS” (FACCI, 2010, p. 139). 

 A importância de se trabalhar com os conceitos científicos em detrimento dos conceitos 

espontâneos se dá pelo fato dos primeiros terem características que se articulam a uma série de 

funções psíquicas, tais como da percepção complexa, da atenção voluntária, da memória lógica, 

das operações lógicas do raciocínio: análise, síntese, comparação, generalização e abstração 

(MARTINS, 2016, p. 79). 

 Para desenvolver essa série de funções psíquicas superiores, o ensino, atividade do 

professor, não pode ser simplificado ou reduzido. A finalidade de tornar superiores as funções 

mentais deve ser o cerne da escola. Portanto, como ressalta Martins (2016, p. 81, grifo no 

original),  

O ensino sistematizado, ao impulsionar formas próprias e específicas de 

ações, ancoradas nos conhecimentos clássicos, historicamente sistematizados 

[...], determina formas específicas de combinação das funções psicológicas 

provocando transformações no sistema psíquico, a raiz das quais se instituem 

novas formas de conduta, fundadas em mecanismos de um tipo especial, isto 

é, em mecanismos culturalmente formados. Tais mecanismos, por sua vez, 

sustentam não apenas o ato de conhecer a si mesmo, mas, sobretudo, o ato de 

ser capaz de fazê-lo e dirigir-se por ele, isto é, sustenta a personalidade 

humana como fenômeno conscientemente orientado. 

  

 O objetivo da escola, bem como o trabalho pedagógico do professor, necessariamente 

ancora-se em um ensino que objetive a apropriação do legado humano às novas gerações por 

meio da atividade humana mediada, cujo fundamento encontra-se nas relações interpessoais. 

 Vigotskii (2018), neste sentido, afirma que  

A aprendizagem não é, em si, desenvolvimento, mas uma correta organização 

da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo 

um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia 

produzir-se sem a aprendizagem. Por isso, a aprendizagem é um momento 
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intrinsicamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança 

essas características humanas não-naturais, mas formadas historicamente (p. 

115). 

 A relação entre aprendizagem e desenvolvimento é muito clara, e é nesse contexto que 

o ensino se insere como condição de desenvolvimento. Assim, “a aprendizagem escolar orienta 

e estimula processos internos de desenvolvimento” (VIGOTSKII, 2018, p. 116). Portanto, ao 

organizar a aprendizagem, o desenvolvimento será a consequência desse processo, como nos 

mostrou Zancov anteriormente.  

 

1.2 Atividade e formação humana 

 

 No ambiente escolar, a palavra atividade é entendida como as ações que a criança 

realiza, ou seja, o conjunto de tarefas organizado pelo professor para o estudo e ou memorização 

de determinado conteúdo. Mas, para a referida teoria, a atividade tem um significado diferente 

do apresentado com frequência no contexto escolar. 

O conceito de atividade, na Teoria Histórico-Cultural, constitui-se como uma categoria 

geral que dá condições para a formação da personalidade. É na atividade realizada nas e pelas 

relações sociais que o desenvolvimento acontece. De acordo com Rigon, Asbahr e Moretti 

(2010), a atividade humana acontece subsumia a uma intencionalidade, “sendo esta, por sua 

vez, uma resposta à satisfação das necessidades que se impõem ao homem em sua relação com 

o meio em que vive, natural ou culturalizado (ibidem p. 17). 

 O meio social, incluindo as relações sociais, cria as necessidades no homem que busca, 

por meio de sua atividade prática, satisfazê-las. A mediação do outro e o uso de instrumentos 

fazem com que o homem tenha a possibilidade de buscar estratégias para a realização de sua 

atividade. Desse modo, o ser humano, ao buscar satisfazer suas necessidades, transforma a 

natureza, pois “a forma básica e primeira da atividade humana é a de transformação da 

natureza” (SAVIANI; DUARTE, 2010 p. 426). 

 Davídov14 (1988, p. 27 grifos no original) compreende a atividade como  

A categoria filosófica de atividade é a abstração teórica de toda a prática 

humana universal, que tem um caráter histórico-social […]  Na atividade se 

expõe a universalidade do sujeito [...] Toda atividade espiritual das pessoas 

                                                           
14Lê-se no original: la categoría filosófica de actividad es la abstracción teórica de toda la práctica humana 

universal, que tiene un carácter histórico-social. [...] En la actividad se pone al descubierto la universalidad del 

sujeto humano. [...] Toda actividad espiritual de las personas está determinada por la práctica social y tiene una 

estructura en principio afín con ella. La actividad es la substancia de la consciencia humana (DAVÍDOV, 1988, 

p. 27).  
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está determinada pela prática social e tem uma estrutura do princípio 

relacionado com ela. A atividade é a substância da consciência humana 

(tradução nossa).  

 

  Fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, Serrão diz que (2006, p. 88), “para se 

conceber uma “atividade” como propriamente humana, faz-se necessário recorrer ao que lhe é 

específico: a intencionalidade, o caráter intencional dos atos realizados pelos seres humanos”. 

A atividade humana é movida por um conjunto de atos intencionais que, por sua vez, visam a 

objetivação na materialidade da vida. Antes de sua concretização, o ser humano planeja seus 

atos, por isso a atividade especificamente humana se difere dos demais animais. 

 Marx (1996, p. 298) exemplifica essa diferença entre a atividade humana e a atividade 

dos demais animais com a seguinte citação:  

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas 

colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha 

é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. 

 

 A diferença entre o arquiteto e a aranha e a abelha, está na possibilidade de antever sua 

ação sobre a natureza, de planejá-la mentalmente antes de sua execução. A ação acontece 

inicialmente no campo mental, antes de se materializada. Enquanto o homem conseguiu, ao 

longo de sua história, controlar seus instintos e produzir cultura, as outras espécies continuaram 

regidas pelas leis da natureza sem superá-las. 

 As necessidades do homem, ao longo de sua história, ocasionaram mudanças extremas 

no seu comportamento. O homem cultural difere-se do homem primitivo quando cria os 

instrumentos para satisfazer as suas necessidades. Vygotsky e Luria (1996, p. 179) explicitam 

por meio de vários exemplos as diferenças entre o homem primitivo e o cultural e sintetizam 

afirmando que o “homem moderno conquistou a natureza, e aquilo que o homem primitivo 

fazia com as pernas ou as mãos, os olhos ou os ouvidos, o homem moderno faz com os seus 

instrumentos” (grifo no original). 

 A criação dos instrumentos alterou qualitativamente as qualidades humanas, 

transformando o homem primitivo em homem cultural. Essa modificação se deu por meio da 

atividade realizada, motivada por necessidades. As necessidades moveram e movem o homem 

a buscar formas de existência e melhorar a sua vida prática. Podemos exemplificar tal processo 

desde quando o homem começa a se abrigar do frio e se proteger dos animais. O fato de termos 
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construções de casas, atualmente, deu-se devido a uma necessidade anterior de abrigo. Logo, o 

homem teve de buscar por meios de abrigar-se, originando o que hoje conhecemos por casa. 

 Vygotsky e Luria (1996, p. 179) ressaltam que o homem, movido por pressão de 

situações imediatas das condições externas, “aprendeu a não usar diretamente suas capacidades 

naturais na luta pela existência, mas a desenvolver primeiro métodos mais ou menos complexos 

para ajudá-lo nessa luta” (grifos no original). A criação dos instrumentos que conhecemos 

refletem as sínteses de múltiplas necessidades que resultaram em um produto final. O homem, 

quando movido por uma necessidade, cria seus meios de existência e não apenas altera seu 

ambiente externo, mas requalifica suas funções psíquicas. É nisso que reside a atividade 

humana e o homem forma-se e torna-se homem cultural. 

 A formação do homem cultural se dá pela sua atuação na natureza, o qual domina-a e 

transforma-a, criando meios de sobrevivência e amplia sua capacidade intelectual. De acordo 

com Saviani e Duarte (2010, p. 426), a formação humana na perspectiva histórico-ontológica, 

por meio do trabalho, dá origem ao ser social e cultural. Nessa relação dialética,  

No caso dos seres humanos, sua atividade vital, que é o trabalho, distingue-se 

daquelas de outras espécies vivas por ser uma atividade consciente que se 

objetiva em produtos que passam a ter funções definidas pela prática social. Por 

meio do trabalho o ser humano incorpora, de forma historicamente 

universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos sociais. Nesse processo, 

as necessidades humanas ampliam-se, ultrapassando o nível das 

necessidades de sobrevivência e surgindo necessidades propriamente 

sociais (grifos nossos). 

 

 Na qualidade de ser social, o ser humano não produz sua natureza isoladamente. 

Segundo Serrão (2006, p. 89), “ao produzir sua existência, o fez e ainda o faz necessariamente 

estabelecendo relações com outros homens e com a natureza, da qual também é partícipe”. Isto 

é, a atividade coletiva exerce papel importante para o desenvolvimento humano e o avanço na 

produção de novos instrumentos. 

 O desenvolvimento humano, na condição de gênero humano, ocorre por meio de sua 

relação social com os demais membros da sociedade e com o uso e apropriação dos 

instrumentos. É por meio dessas relações que, também, as necessidades superiores e sociais 

desencadeiam-se, gerando motivos que são colocados em prática por meio de ações para sua 

concretização. 

 Nessa relação social, a cultura humana só pôde ser transmitida por meio da linguagem 

criada. A linguagem exerce função importante na formação do homem e na apropriação da 

cultura produzida. Sem a linguagem seria impossível a transmissão da cultura. O homem 
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apropria-se do patrimônio cultural por meio de sua atuação constante e ao mesmo tempo cria 

novas formas de superar os limites biológicos. 

 Segundo Serrão (2006, p. 90), “a linguagem tornou-se instrumento simbólico, que 

possibilitou e vem possibilitando a sistematização das experiências adquiridas pela 

humanidade, desde as inscrições rupestres à informática”. Neste sentido, o surgimento da 

linguagem, cheia de signos e significados, amplia a cultura humana. Por meio da cultura, da 

relação social entre os homens e pelo uso de instrumentos, o ser social toma forma e se 

complexifica ao longo de suas experiências históricas e sociais. A linguagem atua como 

mediadora de todo esse processo da atividade humana. 

 Não há como pensar a atividade e formação humana desvinculada da linguagem. A 

linguagem, como afirma Serrão (2006, p. 90), tem a “capacidade de comunicação, de registro 

e sistematização da prática socialmente elaborada, contribuindo, deste modo, para o 

desenvolvimento da “atividade humana mental interna”. 

 É neste sentido que a atividade mediadora se insere, pois a formação do humano no 

homem dá-se por meio das relações interpsíquicas, na troca com os outros humanos. A atividade 

mediadora é a essência do humano no homem. Nas palavras de Serrão: 

A “atividade mediadora” é a condição da produção da própria existência do 

homem, uma vez que viabiliza a satisfação de suas necessidades como gênero 

humano, e, por conseguinte, propicia a produção de cultura. Neste sentido, é 

no âmbito histórico-cultural, que está a origem do desenvolvimento humano, 

principalmente do processo de formação das funções psíquicas superiores 

(SERRÃO, 2006, p. 103). 

 

 A atividade mediadora proporciona aos sujeitos a apropriação do que é específico do 

ser humano. Se uma criança não fosse exposta a estímulos externos de ficar em pé e não 

estivesse inserida num ambiente onde as pessoas falam com ela, naturalmente não 

desenvolveria as qualidades humanas, pois falar e andar são características especificamente 

humanas que passaram por um longo processo de desenvolvimento até chegar ao que vivemos 

agora. A atividade humana ultrapassa as barreiras biológicas e nesse processo cria e desenvolve 

as qualidades humanas, ou seja, a cultura. 

  Desenvolver as qualidades humanas pressupõe passar pela atividade, que é gerada pelas 

necessidades e motivos para sua realização, não apenas satisfação das necessidades biológicas, 

mas sociais. O homem, ao apropriar-se dos instrumentos criados por seus antecessores, tem a 

possibilidade de avançar na criação de novos instrumentos. A vida social gera novas 

necessidades. O produto da atividade humana objetivado é a síntese de um longo processo 



40 
 

evolutivo, e um desses produtos é a linguagem. O indivíduo objetiva-se no produto final, melhor 

dizendo, os instrumentos sinalizam a produção humana, portanto, sua atividade. 

 A atividade é o fundamento para o desenvolvimento humano. Ela é promotora, 

principalmente, pelo desenvolvimento das funções psíquicas, que se tornarão superiores, como 

a linguagem, a memória, a sensação, a percepção, o pensamento, a vontade, enfim, todas 

funções psíquicas que formam o ser humano. Portanto, a atividade especificamente humana é 

“uma atividade realizada por um sujeito que transforma intencionalmente a natureza e a si 

mesmo, para além daquilo que foi previsto pela natureza” (OLIVEIRA, 2010, p. 3). Embora o 

sujeito tenha sua base biológica, o homem cria, por meio de sua atividade, leis sociais e 

históricas que governam sua conduta. 

 

1.3 Teoria da Atividade: aproximações teóricas 

 

 Neste tópico, discutimos as bases teóricas acerca da Teoria da Atividade, sistematizada 

por Alexei Nikolaevich Leontiev (1903-1979), com enfoque na sistematização da estrutura da 

atividade: necessidade, motivos, ações e operações. Mas foi Lev Semiónovich Vygotsky (1886-

1934), fundamentando-se no método Materialista Histórico e Dialético, que destacou a 

importância da atividade, ao estudar a formação do psiquismo humano mediada pelas relações 

sociais. 

 Os estudos de Vigotski nos mostram que para compreender a formação do psiquismo 

humano é necessário tomá-lo como histórico e cultural. Para isso, observar as ações práticas do 

ser humano é imprescindível, pois elas manifestam os processos internos. Assim, é por meio de 

sua atividade prática no processo de apropriação da cultura que se pode desvelar suas funções 

psíquicas. 

 Vygotsky (1931) constatou que o homem tem um sistema de atividade que delimita seu 

modo de agir, ou seja,  

Neste sistema não está incluso a possibilidade de voar. Mas o ser humano é 

superior a todos os animais devido ao fato de que o raio de sua atividade é 

ilimitadamente estendido graças às ferramentas. Seu cérebro e sua mão 

estenderam infinitamente seu sistema de atividade, isto é, o âmbito de 

alcançáveis  e possíveis formas de comportamento (VYGOTSKY, 1995, p. 37 

tradução nossa).15 

                                                           
15 Lê-se no original: “en este sistema no está incluido la posibilidad de volar. Pero el ser humano es superior a 

todos los animales por el hecho precisamente de que el radio de su actividad se amplía ilimitadamente gracias a 
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 A criação das ferramentas é resultado da atividade do ser humano movida por uma 

necessidade; elas são a extensão da mão e potencializam a força humana. Como explicita a 

citação acima, o homem, sabendo de sua limitação, criou ferramentas para que pudesse voar, e 

assim cria o avião. Para isso, muitos conhecimentos foram necessários. Esses conhecimentos 

se formaram ao longo do desenvolvimento humano e exigiram que se apropriasse do que já 

havia sido produzido, e ao longo da atividade humana mediada criaram-se novas necessidades, 

e então novos conhecimentos foram e são produzidos.  

 Ao longo de seu desenvolvimento o ser humano criou um sistema de signos, que são 

imprescindíveis para que ocorra a transmissão e apropriação da cultura. Os signos são 

instrumentos que medeiam a relação entre o sujeito com o mundo que o cerca, assim é possível 

ter a continuação do desenvolvimento humano. A criação de um sistema de signos é resultado 

da atividade humana, pois operam e governam internamente. 

 Partindo dos pressupostos vigotskianos, Leontiev (2018) amplia o conceito de atividade 

e o sistematiza. O referido autor buscou compreender as bases de formação da consciência do 

homem e seus estudos revelam que a consciência humana se forma por meio da atividade 

prática. Assim, Leontiev conceitua o termo atividade. Nas palavras do autor: 

Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 

sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, 

o motivo [...] realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma 

necessidade especial correspondente a ele (LEONTIEV, 2018, p. 68). 

 

 Compreendemos que a atividade é aquela que promove a ação do homem frente ao 

objeto e aos objetivos traçados para sua realização, Davídov (1988, p. 28) nos ajuda a entender 

este objeto não como algo existente em si mesmo e que atua sobre o sujeito, mas como aquilo 

em que a ação está dirigida. A criança, ao entrar em contato com os objetos, não se adapta a 

eles, e sim se apropria de suas características físicas e de sua função social, ou seja, seu uso 

como instrumento cultural e nesse processo o transforma em signo. O percurso dessa 

apropriação é de forma ativa e mediada. A mediação do outro ganha destaque porque, 

naturalmente, não ocorre a apropriação, pois é preciso um processo de ensino e um processo de 

aprendizagem. Ambos os processos se relacionam, formando uma unidade. A relação entre os 

seres humanos e os objetos culturais são mediatizadas pela atividade. 

                                                           
las herramientas. Su cerebro y su mano han extendido de manera infinita su sistema de actividad, es decir, el 

ámbito de alcanzables y posibles formas de conducta VYGOTSKY, 1931, p. 37). 
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 De acordo com Leontiev (1980), a vida humana é um sistema de atividades e estas guiam 

o desenvolvimento dependendo do período que estamos; o mundo externo é por nós apropriado 

por meio das atividades que realizamos. Dessa forma, ele afirma que  

Na atividade ocorre a transição do objeto para sua forma subjetiva, para a 

imagem; além disso, na atividade se produz  a passagem da atividade para seus 

resultados objetivos, para seus produtos. A atividade extraída desse aspecto 

atua como um processo no qual ocorrem os passos de transição mútua entre 

os pólos "sujeito-objeto” (LEONTIEV, 1980, p. 66).16 

 

 O lugar que a atividade ocupa na vida dos sujeitos não é um mero reflexo passivo do 

mundo objetivo na sua conversão aos processos internos. A atividade realizada pelo sujeito é 

ativa e é movida por necessidades. O surgimento da necessidade gera motivos que levam às 

finalidades de sua realização. Desse modo,  

Um ou outro motivo estimula o homem a considerar uma tarefa, a manifestar 

a finalidade que, estando representada em determinadas condições, requer o 

cumprimento da ação encaminhada a criar ou obter o objeto que responde aos 

requerimentos do motivo e que satisfaz a necessidade. O procedimento e o 

caráter do cumprimento da ação dirigida a resolver a tarefa estão determinados 

pela finalidade desta, ao tempo que suas condições determinam as operações 

concretas que entram na ação determinada (DAVÍDOV, 1988, p. 32).17 

   

 De acordo com as palavras de Davídov, o sujeito é movido a realizar atividades quando 

se manifesta uma necessidade. Sobre isso, Leontiev (2018, p. 68) cita um exemplo sobre um 

estudante que está se preparando para uma prova e precisa ler um livro. No entanto, um colega 

diz que o livro não será mais necessário para a realização do exame. Poderão surgir duas 

situações: o estudante poderá abandonar o livro imediatamente ou deixará o livro de lado com 

relutância. Na primeira situação, o motivo que o instigava a ler era o exame, não o conteúdo do 

livro em si, o que significa dizer que o motivo não coincidiu com o objeto. Na segunda situação 

ocorre o contrário. Ao ler o livro, interessou-se pelo conteúdo e buscou compreendê-lo, ou seja, 

o objeto estava na direção do objetivo. 

                                                           
16Lê-se no original: En la actividad tiene lugar la transición del objeto a su forma subjetiva, a la imagen; además, 

en la actividad se produce el paso de la actividad a sus resultados objetivos, a sus productos. La actividad tomada 

desde este aspecto actúa como un proceso en el cual tienen lugar los pasos de transición mutuas entre los polos 

“sujeto-objeto” (LEONTIEV, 1980, p. 66). 
17 Lê-se no original: Uno u otro motivo estimula al hombre a plantearse una tarea, a poner de manifiesto la finalidad 

que, estando representada en determinadas condiciones, requiere el cumplimiento de la acción encaminada a crear 

u obtener el objeto que responde a los requerimientos del motivo y que satisface la necesidad. El procedimiento y 

el carácter del cumplimiento de la acción dirigida a resolver la tarea están determinados por la finalidad de ésta, al 

tiempo que sus condiciones determinan las operaciones concretas que entran en la acción dada (DAVÍDOV, 1988, 

p. 32). 
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 O exemplo acima nos ajuda a compreender que nem toda ação é atividade, mas o 

conjunto de ações formam a atividade e, neste caso, “quando ela é mantida somente enquanto 

o estudante acredita ser necessária para que passe no exame, a leitura é precisamente ação. Pois 

aquilo para o qual ela, por si mesma, se dirige [...] não é o seu motivo” (LEONTIEV, 2018, p. 

69). A atividade é “a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre 

com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (ibidem, p. 

68). 

 Leontiev (2017, p. 42) explicita que “as necessidades se caracterizam pelo seu conteúdo 

objetivo, e este se determina pelas condições do meio exterior”, isto é, as necessidades são 

criadas por meio das relações sociais, que se tornarão internas. Desse modo, os objetos externos 

que motivam a necessidade se tornam internos, igualmente. Esta lógica só pode ser entendida 

na base da dialética. É uma relação intrínseca entre os processos externos e internos. 

 Ao longo da história humana, o homem produziu uma infinidade de instrumentos para 

satisfazer as suas necessidades. Criou meios de sobrevivência que, inicialmente, eram ligadas 

às necessidades orgânicas, como abrigo e alimentação. Esses processos de criação para a 

sobrevivência deram origem às outras formas de necessidades, que não eram, necessariamente, 

relacionadas às de ordem orgânica. Nessa relação, o homem criou a cultura e a apropriação 

dessa cultura foi passando de geração em geração, como a linguagem, a escrita, o cálculo. 

Portanto, as necessidades, orgânicas e culturais, deram origem à atividade, que são 

materializadas no motivo e tornam-se ações e operações para sua objetivação. 

 Sabemos que para ser atividade, propriamente dita, precisa-se das necessidades e dos 

motivos, as quais orientam a atividade. Para isso, as ações e as operações se inserem nesse 

processo e adquirem características próprias, mas que fazem parte da estrutura geral da 

atividade. As ações e as operações são as executoras da atividade. 

 As ações são os meios pelos quais os objetivos da atividade serão alcançados, isto é, 

“para que a ação surja e seja executada é necessário que seu objetivo apareça para o sujeito, em 

sua relação com o motivo da atividade da qual ele faz parte” (LEONTIEV, 2019, p. 69). Faz-

se necessário um conjunto de ações planejadas e intencionais para atingir os objetivos traçados. 

Nesse processo os instrumentos se inserem como estratégias nas ações, são suportes para que 

se alcance fim esperado. 

 Leontiev (1980, p. 83) conceituou a ação como “processo que se subordina à 

representação daquele resultado que será alcançado, quer dizer, o processo subordinado a um 
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objetivo consciente”18. Para alcançar determinado resultado, necessita-se de ações. As ações 

estão interligadas com os objetivos traçados que, por sua vez, dependem de várias ações em um 

único objetivo, pois nem sempre o objetivo é direto ao objeto, uma vez que precisa de vários 

meios para alcançá-lo. Assim, os motivos mobilizam as ações. 

 Assim como as ações são parte da estrutura geral da atividade, as operações, embora 

ligadas intimamente, envolvem os aspectos mentais internos, ou seja, as funções psíquicas. 

Leontiev (1980, p. 87) afirma que “as formas de realização da ação eu as denomino de 

operações”19. Dessa forma, as operações são as formas de automatização das ações. Tornam 

internas as ações externas, isto é, “toda operação é o resultado de uma transformação da ação”20 

(LEONTIEV, 1980, p. 88). 

 Leontiev (2018, p. 74) afirma que “uma operação é o conteúdo necessário de qualquer 

ação, mas não é idêntica a ela”, pois as operações são os modos de execução da ação. 

Determinada ação poderá ser operada de várias formas. As ações são manifestadas de muitas 

formas, como, por exemplo, a necessidade de locomoção. O ser humano movimentava-se a pé, 

mas demorava dias ou meses para ir de um lugar a outro. Diante dessa necessidade começou a 

utilizar os animais como meio de transporte. Mas, com o passar do tempo, os animais não mais 

satisfaziam suas necessidades de locomoção e criaram, então, a carroça, o carro, etc. Esse 

exemplo expressa que as necessidades se objetivam nos motivos e nas ações. As ações voltam-

se, também, na criação de ferramentas para satisfazer novas necessidades. 

 A criação de ferramentas para facilitar a vida do homem alterou e altera seu psiquismo. 

Imaginemos o homem primitivo ao buscar os primeiros meios de locomoção e comparemos 

com hoje, com automóveis automáticos, motocicletas, aviões, etc. A atividade humana para a 

produção do conhecimento possibilita esses avanços. É no processo de produzir a vida que as 

funções psíquicas se alteram de elementares a superiores por meio da apropriação da cultura, 

mediada por outros humanos na relação social estabelecida. A dinâmica entre atividade e 

formação humana reside a gênese do ser social.  

 O homem, em seu desenvolvimento, vê-se impossibilitado de produzir sua existência 

sozinho. Dessa forma, as relações compartilhadas se inserem como meio de suprir essa 

                                                           
18 Lê-se no original: “proceso que se subordina a la representación de aquel resultado que habrá de ser alcanzado, 

es decir, el proceso subordinado a un objetivo consciente” (LEONTIEV, 1980, p. 83). 
19 Lê-se no original: “las formas de realización de la acción yo las denomino operaciones” (LEONTIEV, 1980, p. 

87). 
20 Lê-se no original: “toda operación es el resultado de una transformación de la acción” (LEONTIEV, 1980, p. 

88). 
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impossibilidade, pois as relações medeiam as atividades dos indivíduos com os objetos da 

cultura. 

 Nessas relações, o ser humano cria e se apropria dos instrumentos culturais, que 

transmite seus conhecimentos produzidos para as outras gerações. A este processo de 

transmissão dá-se o nome de ensino, e a relação estabelecida entre atividade e formação humana 

é mediada pelas relações sociais. 

 Essas relações interpessoais dão origem às características humanas, como nos mostra 

Melo (2007, p. 86):  

No processo de criar e desenvolver a cultura, o ser humano formou sua esfera 

motriz – o conjunto dos gestos adequados ao uso dos objetos e dos 

instrumentos – e, com a esfera motriz, criou também as funções intelectuais 

envolvidas nesse processo. Ao criar a cultura humana – os objetos, os 

instrumentos, a ciência, os valores, os hábitos e costumes, a lógica, as 

linguagens –, criamos nossa humanidade, ou seja, o conjunto das 

características e das qualidades humanas expressas pelas habilidades, 

capacidades e aptidões que foram se formando ao longo da história por meio 

da própria atividade humana.  

 

 Concordando com Melo quando afirma que as capacidades humanas são criadas na 

atividade humana. Este fato mostra-se importante para a compreensão da natureza social do 

homem.  

 O ser humano, ao relacionar-se com a natureza, pode criar ferramentas de sobrevivência 

que deram origem ao ser social pela criação dos instrumentos e pela interação social com seus 

pares. Assim, as suas atividades foram tornando seus processos psíquicos mais complexos à 

medida que novas necessidades humanas foram criadas, exigindo, portanto, mais do ser humano 

histórico e social. 

 A formação das características humanas no homem se dá ao longo do processo histórico 

e social, cujo fundamento deu-se por meio do princípio do trabalho. Manacorda (2007, p. 62), 

afirma que o homem “em seu trabalho, que é uma troca com a natureza, age voluntária e 

conscientemente, com base num plano e, sobretudo, não ligado a qualquer esfera particular, 

vive universalmente da natureza inorgânica”. Dessa conexão com a natureza o homem foi 

transformando-a e a si mesmo, numa relação recíproca e dialética.  

 O ser humano se apropria e age no mundo objetivo por meio de atividade. Dependendo 

do período da vida em que o sujeito se encontra, haverá atividades principais e atividades 

secundárias. O desenvolvimento humano acontece por meio das atividades principais que o 

sujeito realiza e que guiam seu desenvolvimento.  
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 Elkonin (1987), a partir dos estudos de Vigotski, desenvolveu um estudo sobre a 

periodização humana. O autor explicita que a criança, ao nascer, tem como necessidade 

primária e imediata a comunicação. Assim, está no período chamado de comunicação 

emocional direta, que acontece desde as primeiras semanas de vida e se mantém até mais ou 

menos um ano. Este período constitui como base para formação de ações sensoriais motoras de 

manipulação ou atividade objetal manipulatória. Esta, caracteriza-se pelo momento que ocorre 

as assimilações dos procedimentos elaborados socialmente na relação social estabelecida entre 

o adulto e a criança.  

 Por meio das relações sociais, a criança se apropria da linguagem e começa a 

compreender o mundo que a cerca. Por isso, as relações sociais são fundamentais no 

desenvolvimento humano. 

 Ainda, Elkonin (1987) explicita que, na infância, a criança vive o período do jogo de 

papéis ou o brincar como atividade guia. Esta é caracterizada pela forma como a criança se 

relaciona com sua realidade circundante, operando com os objetos que são utilizados pelos 

adultos, ou seja, o jogo/brincadeira é influenciado pelas atividades humanas. A criança se 

esforça para agir como um adulto e lida com as contradições impostas a ela, como dirigir um 

carro, mas na brincadeira ela pode realizar essa ação e soluciona o impasse de determinada 

situação. 

 Quando a criança entra para a escola, ocorre uma mudança significativa em seu 

desenvolvimento. Anterior a esse período, a crianças buscam dar significado e sentido às 

relações sociais por meio da brincadeira. Como suas interações estão limitadas pelas relações 

que a idade lhe permite, a brincadeira possibilita realizar ações que na realidade não faria. Ao 

entrar na escola, suas relações sociais são modificadas, alterando, também, sua relação com a 

realidade. A atividade de estudo é o período no qual a criança se insere em uma nova dinâmica. 

Na escola, ela passa a ter que cumprir tarefas, colocando-a numa situação desafiadora, pois 

ocorre assimilações de novos conhecimentos científicos, exigindo dela um novo 

posicionamento social e a apropriação teórica da realidade. 

  Seguindo essas etapas de desenvolvimento da infância, há mais dois períodos: 

comunicação íntima pessoal, que é a chegada da adolescência; e a atividade profissional, que 

marca o início da atividade do trabalho, caracterizada como sendo a atividade principal da vida 

adulta. 
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 Neste sentido, “podemos dizer que cada estágio do desenvolvimento psíquico se 

caracteriza por uma relação explícita entre a criança e a realidade principal naquele estágio e 

por um tipo preciso e dominante de atividade” (LEONTIEV, 2018, p. 64). 

 Por atividade principal ou atividade guia compreendemos como aquela que orienta o 

desenvolvimento da criança, ou seja, ela se apropria da cultura humana por meio da sua 

atividade guia ou dominante. A criança passa por estágios de desenvolvimento que guia a 

necessidade de entender o mundo e a relação entre as pessoas, como afirma Leontiev (2018),  

a atividade principal é então a atividade cujo desenvolvimento governa as 

mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos 

da personalidade da criança, em um certo estágio de seu desenvolvimento 

(LEONTIEV, 2018, p. 65). 

 

 Leontiev (2018, p. 64) caracteriza a atividade principal com base em três atributos:  

1) “Ela é atividade em cuja forma surgem outros tipos de atividades e 

dentro da qual eles são diferenciados”; 

2) “A atividade principal é aquela na qual processos psíquicos particulares 

tomam forma ou são reorganizados”;  

3) “A atividade principal é a atividade da qual dependem, de forma íntima, 

as principais mudanças psicológicas na personalidade infantil”. 

 

 Embora o sujeito esteja em sua atividade principal, por exemplo, de estudo, a atividade 

do brincar, que é a atividade anterior, não desaparece, mas torna-se linha acessória no 

desenvolvimento.  É importante compreender este movimento entre as atividades guias, pois 

elas não ficam limitadas a um determinado período da vida da criança e depois desaparecem.  

Elas continuam atuando como base para as outras atividades e contribuindo para o 

desenvolvimento da criança. Isso significa dizer que quando a criança começa o ensino 

fundamental, principalmente no primeiro e segundo ano, não podemos deixar de inserir a 

brincadeira no cotidiano escolar, pois a atividade do brincar ainda está presente promovendo 

seu desenvolvimento. 

 Segundo Leontiev (2018, p. 81) o “desenvolvimento da atividade principal que 

caracteriza um certo estágio e de outras formas de atividade infantil com ela realizadas 

determina a escolha de novos alvos em sua consciência e a formação de novas ações que 

respondem a eles”. Significa dizer que a transição entre uma atividade principal e outra há 

inúmeras contradições internas, que são criadas pelas condições externas, as quais dependem 

das relações sociais que são estabelecidas no meio circundante da criança. Ainda, segundo o 

autor, “as relações sociais que se estabelecem entre a criança e o mundo circundante são, por 
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natureza, relações sociais, pois é precisamente a sociedade que constitui a condição real, 

primária, de sua vida, determinando tanto seu conteúdo como sua motivação” (LEONTIEV, 

2018, p. 82). 

 As atividades que os sujeitos realizam ao longo de sua vida são as bases para sua 

formação. Cada período possui características próprias e suas atividades serão diferentes. Uma 

criança em idade pré-escolar se relacionará com o mundo externo por meio do brincar. A mesma 

criança, ao entrar para a escola, mais especificamente no período de alfabetização, adquirirá 

outras características, e assim sucessivamente.  

 As relações sociais estabelecidas criarão modos de conduta diferentes em cada período 

da vida humana. O desenvolvimento humano não é linear, tampouco mero reflexo do externo 

ao interno. É uma relação dinâmica, dialética. O sujeito para alterar sua conduta dependerá das 

condições externas, da relação social entre seus pares. Desse modo, a atividade humana não é 

passiva, pelo contrário, é movida por um conjunto de intencionalidades que são criadas no 

campo interpsíquico para torna-se intrapsíquico. É nesse processo do externo para o interno que 

a significação se desenvolve e é apropriada pelos sujeitos em seu meio social. 
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II 

A LINGUAGEM COMO PROCESSO E PRODUTO DAS ATIVIDADES HUMANAS 

 

 Os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural nos indicam que o desenvolvimento 

humano foi possível graças à criação dos instrumentos, que medeiam a nossa relação com o 

mundo que nos rodeia. A criação e a utilização desses instrumentos ampliaram as capacidades 

humanas, externas e internas. É nesse contexto que a linguagem se insere, pois a 

compreendemos como instrumento criado pelos seres humanos. 

 A assimilação da linguagem permite a apropriação da experiência do gênero humano, 

que foi constituída ao longo do desenvolvimento histórico dos seres humanos. Graças a ela é 

possível transmitir a cultura às novas gerações e avançar no desenvolvimento humano, uma vez 

que a linguagem também é a base do pensamento (LURIA, 2005). Nesse sentido, a linguagem 

é elemento fundamental para todas as atividades humanas. 

 

Quando a criança assimila a linguagem, fica apta a organizar de nova maneira 

a percepção e a memória; assimila formas mais complexas de reflexão sobre 

os objetos do mundo exterior; adquire a capacidade de tirar conclusões das 

suas próprias observações, de fazer deduções, conquista todas as 

potencialidades do pensamento (LURIA, 2005, p. 110) 

 

 Neste capítulo, dissertamos sobre o desenvolvimento e apropriação da linguagem oral, 

juntamente com as etapas do desenvolvimento da escrita na criança, pois julgamos necessário 

compreender como a escrita se desenvolve na criança e como ela se apropria desse 

conhecimento. Nos itens seguintes, discutimos sobre o ensino da Língua Portuguesa a partir 

dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural e o processo de significação, bem como a gênese 

dos gêneros discursivos, explicitando a especificidade do gênero discursivo instrucional. 

 

2.1 A apropriação da linguagem oral e da linguagem escrita 

 

 A formação humana decorre das atividades que os sujeitos realizam ao longo de sua 

existência, motivadas por necessidades da vida prática. Assim, a atividade orientada busca a 

satisfação destas necessidades. O ser humano cria instrumentos que possibilitam avançar em 

seu desenvolvimento. Desse modo, a linguagem também se insere nesse universo de 

necessidades criadas, pois “o nascimento da linguagem só pode ser compreendido em relação 
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com a necessidade, nascida do trabalho, que os homens sentem de dizer alguma coisa” 

(LEONTIEV, 2004, p. 92). 

 O desenvolvimento da linguagem começa muito antes que a criança pronuncie a sua 

primeira palavra. Seu processo de desenvolvimento passa por várias etapas. O choro do bebê e 

seus balbucios são os primeiros estágios da linguagem, mas estão relacionados ao 

comportamento emocional. O bebê, em seu primeiro ano de vida, realiza movimentos, gestos 

sem significados, ações sem consciência. À medida que o adulto brinca, movimenta os pés e as 

mãos do bebê, ri, e, juntamente com essas ações, conversa, o bebê vai, progressivamente, 

desenvolvendo a linguagem. A linguagem do bebê, em seus estágios iniciais, não tem som, 

porque a linguagem não depende exclusivamente de som (VIGOTSKI, 2008, p. 47), sua 

manifestação é por meio de gestos, como o apontar, o pegar, o manipular. 

 Nas interações entre a criança e o adulto, a sua linguagem é ampliada. Seus gestos 

começam a ser mais complexos, e representam uma vontade, como apontar para algo que 

deseja. O adulto, na qualidade de ser o mais experiente, atribui significado. Por exemplo, a 

criança aponta para uma bola. Ela ainda não sabe qual a função da bola ou o signo que a 

representa, mas apontou. O adulto apanha a bola e começa a manipulá-la, nomeando-a, falando 

de suas características, como sua cor, forma, tamanho. Essas ações do adulto, ao entregar a bola 

para a criança e ela fazer uso desse objeto, criam as bases para a linguagem mais complexa, ou 

seja, a criança, inicialmente, se apropria das características externas dos objetos por meio da 

percepção. Por isso é importante que o adulto interaja com a criança e proporcione situações 

que a criança faça o mesmo com os objetos que a cercam. A criança se apropriará das 

características dos objetos e o transformará em instrumentos à medida que os adultos medeiam 

esse processo. A qualidade das mediações ganha relevância porque, para a Teoria Histórico-

Cultural, o outro é elemento importante para o desenvolvimento das qualidades humanas. 

Quanto maior for a interação com os objetos, mediados pelo adulto, pelo outro mais experiente, 

mais a criança se apropriará da linguagem. 

 A linguagem tomada a partir desses fundamentos caracteriza-se como elemento 

principal para o desenvolvimento humano, ou seja, cria bases para o desenvolvimento dos 

sujeitos. É a partir da linguagem que a criança se apropria do mundo em que vive, compreende 

as relações existentes e age neste mundo. A linguagem surge da necessidade de comunicação, 

uma vez que ela não é função biológica, mas sim história e social, forjada nas relações sociais. 



51 
 

 A partir do choro, balbucios e dos gestos, a linguagem, progressivamente, se amplia. 

Essa ampliação não é natural. Precisa do outro para que ocorra esse desenvolvimento. A criança 

não pronunciará corretamente as palavras na primeira vez que falar. Imaginemos a seguinte 

situação: a criança apontou para o copo e disse “ba” ao invés de água ou copo. O adulto 

perguntou a ela: o que você quer? E ela respondeu “ba”. Ele retorna a ela e diz: você quer água? 

Ela sinaliza que sim. As primeiras manifestações orais da criança serão basicamente assim. 

Quanto mais o adulto proporcionar momentos em que exija da criança a sua comunicação, mais 

ela sentirá a necessidade de comunicar-se, com isso sua linguagem é ampliada, desenvolvendo 

as demais funções psicológicas como memória, imaginação, atenção etc.  

 Martins (2013, p. 167) conceitua a linguagem como “um sistema de signos que opera 

como meio de comunicação e intercâmbio entre os homens e também como instrumento da 

atividade intelectual”. Ainda, a linguagem possibilita que a imagem da realidade objetiva se 

converta em imagem subjetiva, mediada pelos signos. Compreendendo a linguagem enquanto 

produção humana, “o reflexo psíquico não pode aparecer fora da vida, fora da atividade do 

sujeito” (LEONTIEV, 2004, p. 99). 

 A unidade mínima da linguagem é a palavra, que possui uma variabilidade de conexões 

acústicas, morfológicas, léxicas e semânticas. Estas conexões se inserem em diferentes 

situações da vida humana (MARTINS, 2013, p. 167). 

 Dessa forma, a palavra compõe a fala, e esta, por sua vez, é um meio especial de 

comunicação para transmitir informações, conhecimentos, e possibilita interação entre 

diferentes grupos. Esses aspectos compõem a língua que, de acordo com Martins (2013, p. 167), 

“representa um sistema específico de comunicação por meio da linguagem, que se estrutura por 

vocabulário, gramática e sistema fonológico específico”. 

 A palavra possibilitou e possibilita aos sujeitos um avanço muito significativo em seu 

psiquismo, pois ultrapassou os ditames do campo sensorial imediato. Assim,  

A palavra é, fundamentalmente, uma forma socialmente elaborada de 

representação e para que os indivíduos se apropriem dela é requerida a 

mediação de outros. Sua função generalizadora radica na vida social, nos 

intercâmbios entre os homens e os objetos pela mediação de outros homens 

(MARTINS, 2013, p. 168 grifos no original). 

  

 Ainda, segundo Martins (ibidem), a palavra indica que a linguagem oral tem uma pré-

história e esta, por sua vez, revela-se fundante das relações internas entre os processos da 

linguagem e do pensamento. Para que a palavra se converta em signo é necessário a mediação 
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do outro, que o outro mais experiente nomeie os objetos para a criança. Dessa forma, os 

processos externos se tornarão internos, mas para isso as mediações são necessárias e estas 

devem ser de melhor qualidade. Primeiramente, a criança não se apropria da palavra como 

signo, pois o signo expressa seu significado. Ela se apropria das características externas dos 

objetos. À medida que o adulto interage com a criança, estabelecendo relação entre ela e os 

objetos, por meio das palavras, significados e função que eles têm, ocorrerá a internalização do 

signo, convertido em imagem subjetiva da realidade objetiva e que comandará sua conduta. 

 De início, a linguagem e o pensamento desenvolvem-se em linhas separadas, mas em 

determinado momento encontram-se e coincidem. No momento que ocorre a coincidência entre 

os dois processos a palavra, agora como signo, passa a ocupar um novo lugar: de comunicação 

e compreensão do mundo, mediada pelos signos que, por sua vez, tornaram-se instrumentos 

internos.  

 Ressalta-se que os processos só se tornam mais complexos à medida que as mediações 

do outro estão presentes, pois naturalmente estas funções não seriam desenvolvidas, conforme 

afirma Martins (2013, p. 172), citando Vigotski quando este autor explica que linguagem e 

pensamento “surgem, tão somente, durante o percurso histórico de formação da consciência 

humana”. 

 Portanto, as palavras, sendo generalização, “são os embriões da interpretação da 

realidade e, como tal, desempenham um papel decisivo na determinação da atividade 

psicológica” (MARTINS, 2013, p. 175). O conjunto de palavras formam a fala que, por sua 

vez, ocorre uma conversão da fala em instrumento do pensamento, a qual transforma 

profundamente o psiquismo da criança. Desse modo, “a fala vai se instituindo como uma das 

funções psicológicas mais importantes ao possibilitar a construção do mundo na interioridade 

subjetiva na forma de imagem consciente” (ibidem, p. 179). 

 A fala, primeiramente externa, torna-se interna. Esse processo de interiorização da fala, 

ou seja, a linguagem interna, não apenas é uma fala sem som, mas é a própria organização da 

fala que será externalizada, governando a conduta da criança frente aos desafios práticos, bem 

como a própria organização do pensamento. Segundo Vigotski (2008), antes de se tornar fala 

interior, há um processo de conhecimento como fala egocêntrica, termo apresentado 

primeiramente por Piaget, mas que Vigotski analisou e ampliou, explicando o processo de 

desenvolvimento histórico e cultural do sujeito. Esta fala é a segunda fase da fala. A primeira é 
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a fala exterior, quando a criança já se apropriou de um vasto vocabulário e consegue se 

comunicar, entender o que o outro fala e assim se estabelece uma relação interpessoal, de troca. 

 A fala egocêntrica “é a fala em sua trajetória para a interiorização; intimamente ligada 

à organização do comportamento da criança” (VIGOTSKI, 2008, p. 56). É a fala da criança 

com ela mesma. Ao se tornar interior, ela passa a governar a conduta da criança, os processos 

internos, ou seja, 

As operações externas se interiorizam e passam por uma profunda mudança 

no processo. A criança começa a contar mentalmente, a usar a “memória 

lógica”, isto é, a operar com relações intrínsecas e signos internos. No 

desenvolvimento da fala, este é o estágio final da fala interior, silenciosa. 

Continua a existir uma interação constante entre as operações externas e 

internas, uma se transformando na outra sem esforço e com frequência, e vice-

versa (VIGOTSKI, 2008, p. 58). 

 

 Considerando que a linguagem interna governa os processos internos, esta relaciona-se 

com a linguagem escrita, pois, de acordo com Vygotski (2013, p. 184) apud Martins (2001, p. 

327), a linguagem escrita representa “a forma mais elaborada, mais exata e mais completa de 

linguagem, posto que nela o pensamento deva expressar-se completamente nos significados 

formais das palavras adotadas e pela precisão sintática”. 

 Ao considerar a linguagem escrita em seu conjunto complexo, Vigotski (1998, p. 140) 

diz que a linguagem escrita é “um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação 

prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança”. Para compreender 

os aspectos e as etapas que compõem a linguagem escrita, Vigotski (ibidem) afirma que a 

linguagem escrita tem uma pré-história. 

 Para Luria (2018), o momento que a criança começa a escrever seus primeiros rabiscos 

no papel não é o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita, por isso há uma pré-história, 

iniciada com gestos. No entanto, não é um desenvolvimento espontâneo, linear e natural. A 

aquisição da linguagem escrita, desde seus primórdios, necessita, fundamentalmente, de 

mediação do outro mais experiente. 

 Ainda para Vigotski (1998), a pré-história da linguagem escrita inicia-se com os gestos, 

signo visual, ou seja, “os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são, frequentemente, 

simples gestos que foram fixados” (ibidem, p. 142). 

 De acordo com os estudos de Vigotski (1998, p. 142), existem dois domínios nos quais 

os gestos estão relacionados à origem dos signos escritos: “o primeiro é o dos rabiscos das 

crianças”. Quando ela começa a rabiscar é porque, antes disso, gesticulou a ação antes de grafá-
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la, isto é, “uma criança que tem de desenhar o ato de correr começa a demonstrar o movimento 

dos dedos, encarando os traços e pontos resultantes no papel como uma representação do 

correr” (ibidem). 

 O segundo domínio refere-se ao simbolismo do jogo. Segundo Vigotski (1998), 

Para elas [as crianças], alguns objetos podem, de pronto, denotar outros, 

substituindo-os e tornando-os seus signos [...] o mais importante é a utilização 

de alguns objetos como brinquedos e a possibilidade de executar, com eles, 

um gesto representativo. Essa é a chave de toda representação simbólica do 

brinquedo das crianças. Uma trouxa de roupas ou um pedaço de madeira 

torna-se, num jogo, um bebê, porque os mesmos gestos que representam o 

segurar uma criança ou o dar-lhe de mamar podem ser aplicados a eles. O 

próprio movimento da criança, seus próprios gestos, é que atribui a função de 

signo ao objeto e lhe dão significados (p. 143). 

 Ao relacionar os gestos à linguagem escrita, Vigotski postulou que estes são as bases 

para o desenvolvimento da linguagem escrita, pois os jogos simbólicos afloram o desenho, isto 

é, fazem surgir as primeiras garatujas e estas, gradativamente, transformam-se em 

representações gráficas de objetos. Nesse sentido, Martins (2013, p. 186) nos ajuda a 

compreender que “o desenho, em suas origens é, para a criança, mais um objeto manipulável. 

Entretanto, trata-se de um objeto especial, de um objeto gráfico”. 

 Sobre isso, Vigotski nos ajuda a compreender que estes primeiros desenhos são signos 

de primeira ordem, ou seja, signos desenhados, simbólicos, e por isso de primeira ordem. Os 

signos tornam-se de segunda ordem à medida que os desenhos pictográficos se transformam 

em desenho de palavras. Primeiro a criança desenhava coisas, objetos, depois, gradativamente, 

começa a desenhar palavras. 

 Gradualmente, a criança começa a planejar suas ações, iniciadas com o desenho. Se 

antes ela falava do seu desenho após fazê-lo, com a progressão da linguagem oral, agora, ela 

fala antes de desenhar algo, ou seja, sua fala começa a organizar e governar suas ações. Assim 

sendo, “a evolução do desenho acompanha o desenvolvimento da denominação por meio da 

palavra, e, de modo similar, o desenho adquire a propriedade de representação simbólica, de 

linguagem gráfica” (MARTINS, 2013, p. 187). 

 Desse modo, a escrita - após esse processo de gestos, garatujas, desenhos - adquire 

propriedades muito específicas. Agora, ela passa a ser desenho de palavras, não mais atrelados 

aos desenhos de objetos. Nas palavras de Vigotski (1998, p. 153), “o desenvolvimento da 

linguagem escrita nas crianças se dá [...] pelo deslocamento do desenho de coisas para o 

desenho das palavras”. 
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 A linguagem oral é fundamento para a linguagem escrita. Essa relação intrínseca entre 

ambas vai se transformando à medida que a criança se apropria da linguagem escrita, tornando-

a internalizada e operando-a como instrumento interno. Diante do exposto, não podemos tomar 

a escrita como apenas externa às crianças, mecanizada, pois a escrita é uma linguagem, é a 

expressão da linguagem interna dos sujeitos. Desse modo, esta é função superior, criada pelos 

sujeitos ao longo de seu desenvolvimento. Tomá-la como externa é desconsiderar seu percurso 

histórico e cultural. 

 Em síntese, a pré-história da linguagem escrita se divide em dois momentos: pré-

linguística – primórdios do desenvolvimento da linguagem; e linguística-fonética – 

interconexão entre linguagem e pensamento, quando a criança começa a falar.  

 De acordo com Luria (2018), há quatro etapas no desenvolvimento da escrita na criança: 

1) pré-instrumental; 2) atividade gráfica diferenciada; 3) escrita pictográfica; e 4) escrita 

simbólica. 

 Conforme Luria (2018) explicita, a fase pré-instrumental caracteriza-se pelo registro 

dos rabiscos da criança, em tentativas de imitar o adulto, ou quem escreve. Esta fase é marcada 

por uma relação externa da criança com a escrita, não há uma intencionalidade alojada, no 

sentido de escrever as palavras ditas oralmente. Ainda, neste momento, a criança não 

compreende as funções que a escrita tem. Este tipo de escrita são rabiscos aleatórios. As 

crianças, quando questionadas sobre os rabiscos, dizem que estão “escrevendo”. Estes rabiscos 

não representam um signo auxiliar. 

 A fase atividade gráfica diferenciada caracteriza-se por ter uma evolução da fase 

anterior, mesmo diante de rabiscos que a criança realiza. No entanto, estes rabiscos começam a 

dar indícios de recursos mnemônicos. A criança, nesta etapa, consegue lembrar do que 

registrou. A escrita passa a ter uma função específica. Este tipo de registro não mais caracteriza-

se como meramente aleatório, como o é na etapa anterior. Agora, então, a criança começa a 

organizar sua escrita. Neste sentido, a criança toma consciência de que a escrita pode significar 

algo. 

 A etapa da escrita pictográfica é um tipo de escrita não mais rabiscos, mas desenhos. O 

desenho torna-se o principal símbolo usado como registro. Nesta etapa, o desenho significa que 

a escrita está mais complexa, pois agora há linhas, tamanhos, formas, cores, que representam 

algo, ou seja, há intencionalidade ao desenhar. Este tipo específico de desenho tem função de 

signo auxiliar da memória. Este momento é muito importante para a atividade intelectual da 
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criança, pois representa um simbolismo de primeira ordem, a base para fazer surgir o 

simbolismo de primeira ordem: o desenho das letras, isto é, o desenho da fala. 

 A escrita simbólica representa a apropriação da escrita, quando a criança domina o 

alfabeto, aprende o registro das letras, faz conexões entre fonemas e grafemas, compreende que 

a escrita é feita com letras, entende que há um sistema de regras que regem a escrita das 

palavras, frases e textos, predomina a face fonêmica e semântica das palavras, usa desse 

instrumento em seu cotidiano.   

 Luria (2018) atenta que não há uma linearidade no desenvolvimento da escrita na 

criança. Para que os níveis da escrita se desenvolvam é necessário que o professor organize o 

ensino, tenha a intencionalidade e consiga não apenas ensinar a face fonêmica das letras e das 

palavras, mas que ensine a semântica, a sintaxe, a morfologia. 

 O professor, em sua atividade de ensino, precisa compreender que a escrita é um 

trabalho do pensamento, que opera em níveis mais complexos e que amplia o desenvolvimento 

das funções psíquicas. A escrita não é meramente reprodução ou treino motor. Exige-se uma 

compreensão de tomar a escrita enquanto linguagem, não a ter como aspecto puramente externo 

ou que haja um desenvolvimento natural. 

 A escrita, desse ponto de vista, é tomada como cultural e histórica não natural, 

necessitando, portanto, de ensino intencional que promova, por meio de desafios propostos às 

crianças o pleno desenvolvimento e aprendizagem. 

 A linguagem como função psíquica superior criada por meio da necessidade exige, 

portanto, o ensino. Falar com a criança, nomear os objetos, criar um contexto rico de interações 

é muito importante para seu desenvolvimento psíquico. Quanto maior for a interação e mais 

rica de qualidade, maior será o desenvolvimento da criança. A linguagem é linha condutora do 

desenvolvimento. É por meio dela que os sujeitos se apropriam do legado humano. 

 Desde o nascimento, a criança precisa estar exposta a um ambiente falante, interativo e 

que ela possa agir também. Sua formação humana se dará por meio de suas atividades. A 

linguagem permite a interação, a comunicação, mas além disso é premissa para o 

desenvolvimento. O papel que esta exerce no desenvolvimento humano é inquestionável, como 

ressalta Vigotski (2008, p. 62-63),  

O desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 

pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência 

sociocultural da criança [...] o crescimento intelectual da criança depende de 

seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. 
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 Portanto, a linguagem como um todo precisa ser compreendida pelos educadores e 

planejada quando tratarmos de escola. A linguagem é ensinada. Esse ensino pressupõe 

planejamento, intencionalidade e síntese desde o nascimento da criança. As instituições de 

educação infantil precisam planejar e organizar a linguagem. Compreender as ações das 

crianças desde o choro até as primeiras palavras ajuda a pensar em um ensino desenvolvimental.  

 As palavras são a síntese do pensamento. Elas expressam o nosso modo de pensar. 

Governam nossa conduta, como afirma Vigotski (2008, p. 157), “é por meio delas [das palavras] 

que ele [o pensamento] passa a existir”. As palavras verbalizadas ou escritas materializam nosso 

pensamento, ou seja, “a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa mas um 

processo, um movimento contínuo de vaivém do pensamento para a palavra, e vice-versa” 

(ibidem, p. 156). 

 Considerando a linguagem em sua expressão mais ampla, entendida como histórica e 

social, produção humana, dissertamos sobre o ensino da Língua Portuguesa, no próximo tópico, 

como materialização desse modo de pensamento sobre a linguagem. 

 

2.2 O processo de significação materializado na linguagem 

 

 A linguagem reflete e materializa um conjunto de ações humanas que foram e são 

elaboradas socialmente. Os sujeitos se apropriam desta materialização e as refletem em sua 

psique. Esse processo de reflexo no psíquico da realidade objetiva dá-se por meio da linguagem 

e das atividades que os sujeitos realizam. A linguagem possibilita a apropriação da cultura 

produzida e é elemento fundamental para o desenvolvimento humano.  

 Os grupos sociais elaboram um conjunto de comportamentos, ações, palavras e 

significados que estão presentes em seu ambiente social, permeando suas relações humanas 

com os demais integrantes do grupo e com demais grupos sociais. É nessa relação social de 

troca que surge a necessidade de palavras que designem algo. Por exemplo: por que a vaca se 

chama vaca? Por que usamos roupas? Por que nomeamos a casa de casa e não de outra forma? 

Esses exemplos nos fazem pensar que houve a necessidade de convencionar, de nomear, de 

estabelecer termos aos objetos, as ações, os quais expressam o que de essencial os caracterizam, 

ou seja, seu conceito. Mas como isso poderia ter acontecido? Por uma necessidade de tornar 

possível a apropriação destes conceitos pelas gerações seguintes do que os ancestrais criaram. 

Essa criação exigiu e exige uma série de negociações entre os partícipes da sociedade. 
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 Para Vigotski, o que une o pensamento e a linguagem é o significado, que é elaborado 

nas relações sociais. Vigotski usa o termo significado, mas de acordo com estudiosos da Teoria 

Histórico-cultural, os termos significado e significação são sinônimos (ASBAHR; 

FURLANETTO; PIOTTO, 2017, p. 102).  

 Leontiev ampliou o conceito de significado e o nomeou como significação. A esse 

processo de partilha de significados Leontiev (2004) chamou de sistema de significações. Este 

sistema significa dizer que ao falarmos, por exemplo, a palavra vaca, estamos relacionando-a 

outras palavras como características físicas do animal (pelos, patas, cor), lugar onde habita, qual 

é o tipo de alimentação, que sua carne é consumida por seres humanos e este produto tem 

valores, etc, ou seja, um conceito se relaciona com outro e esse conjunto conceitual forma os 

sistemas de significações. 

 A significação se materializa na linguagem e expressa-se como “sínteses das práticas 

sociais conjuntas, a forma ideal de existência no mundo objetal” (ASBAHR, 2011, p.87). As 

significações medeiam as relações sociais. Diante disso, a linguagem é a responsável por 

transmitir e mediar os significados nas relações sociais, isto é, “a significação é refletida e 

fixada na linguagem, o que lhe confere a sua estabilidade” (LEONTIEV, 2004, p. 100). 

 O processo de significação faz com que o sujeito “assimila a experiência humana 

generalizada e refletida” (LEONTIEV, 2004, p. 101) na consciência. É um processo que 

depende das relações coletivas para que aconteça, porque “a significação é a generalização da 

realidade que é cristalizada e fixada num vetor sensível, ordinariamente a palavra ou a locução” 

(LEONTIEV, 2004, p. 100). 

 Leontiev (2004, p. 100) conceitua a significação social: 

A significação é aquilo que num objeto ou fenômeno se descobre 

objetivamente num sistema de ligações, de interações e de relações objetivas. 

A significação é refletida e fixada na linguagem, o que lhe confere a sua 

estabilidade. Sob a forma de significações linguísticas, constitui o conteúdo 

da consciência social; entrando no conteúdo da consciência social, torna-se 

assim a “consciência do real” dos indivíduos, objetivando em si o sentido 

subjetivo que o refletido tem para eles. 

 

 Quando uma criança nasce ela se apropria desse complexo conjunto de práticas sociais 

a partir da relação social estabelecida. Ela aprende a falar, a andar, a expressar-se porque, 

justamente, apropriou-se da cultura, pois “o homem encontra um sistema de significações 

pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele tal como se apropria de um instrumento, 

esse precursor material da significação” (LEONTIEV, 2004, p. 102). 
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 A significação social é entendida nas relações sociais que são tomadas a partir do 

coletivo. O coletivo de pessoas cria instrumentos e os nomeiam, em que “a palavra lembra o 

seu significado da mesma forma que o casaco de um homem conhecido lembra esse homem ou 

o aspecto externo de um edifício lembra os seus moradores” (VIGOTSKI, 2009, p. 399). A 

unidade entre a palavra e seu significado refletem no psiquismo dos indivíduos como forma 

refletida da realidade objetiva, pois “a significação mediatiza o reflexo do mundo pelo homem 

na medida em que ele tem consciência deste, isto é, na medida em que o seu reflexo do mundo 

se apoia na experiência da prática social e a integra” (LEONTIEV, 2004, p. 101). 

 A significação social é pensada e elaborada nas relações sociais. O conceito atribuído à 

determinada palavra é produto humano, resultado das atividades humanas. O indivíduo, ao se 

apropriar de determinada palavra, cheia de significado/significação, apropria-se da experiência 

humana, ou seja, a significação é o conceito generalizado que foi forjado nas relações sociais, 

e se materializou na linguagem. Desse modo, o sistema de significação, segundo Leontiev 

(2004), expressa as representações de uma sociedade, da sua ciência e da sua língua. 

 O desenvolvimento do ser ontológico acontece nas relações sociais e “no decurso de sua 

vida, o homem assimila as experiências das gerações precedentes; este processo realiza-se 

precisamente sob a forma de aquisição das significações e na medida desta aquisição” 

(LEONTIEV, 2004, p. 101). Portanto, a significação deve ser entendida como resultado da 

produção humana a partir de suas atividades. As palavras designam um conceito, ou seja, uma 

significação. Desse modo, cada conhecimento, das mais diferentes áreas, que é ensinado na 

escola aos estudantes, expressa um conjunto, um sistema de significados que surgiram das 

necessidades humanas e que foram sistematizados para serem ensinados às novas gerações. 

 

2.3 O ensino da Língua Portuguesa na perspectiva da Teoria Histórico-Cultural: 

primeiras aproximações 

 

 A linguagem é produção humana, que forma e transforma o psiquismo humano. Isso 

significa dizer que a linguagem também nos é ensinada, não a desenvolvemos pelo processo 

biológico natural, mas sim como resultado de um processo de ensino. A linguagem é ensinada 

no contexto familiar. A criança, ao nascer, desde seus primeiros meses de vida, está inserida 

em um ambiente falante. Os adultos falam com ela, interagem, atribuem significado às suas 

ações etc. Essas interações são determinantes para que a criança sinta a necessidade de falar. 
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 O ensino da língua materna é iniciado desde o nascimento dos bebês. Quando a criança 

inicia seu processo de escolarização, ela já tem uma experiência linguística, ou seja, ela fala, 

interage, brinca, gesticula, comunica-se com seus pares. A sua linguagem materializa, desde 

pequena, as regras da gramática, como diz Cagliari (1997, p. 18), “quando se diz que a criança 

já é um falante nativo de uma língua, significa que ela dispõe de um vocabulário e de regras 

gramaticais”. Sobre isso, Vigotski (2008, p. 160) explica que a criança não começa falando 

frases inteiras, “as expressões verbais não podem surgir plenamente formadas; devem se 

desenvolver gradativamente”. A criança começa falando, primeiramente, substantivos. Se ela 

está com sede e pede água, ela vai dizer “água”, não falará “eu quero água porque estou com 

sede”. Seu vocabulário vai ser ampliado na medida em que for colocada em situações que 

exijam sua fala e onde, também, falem constantemente com ela.  

 Vigotski (2008) explica que, do ponto de vista semântico, ao falar água ela já expressa 

uma frase completa, mas sintetizada em uma única palavra: água. Isso acontece porque o 

pensamento da criança, em seu estágio inicial, é um todo confuso, desordenado e inteiro, como 

ressalta Vigotski (2009, p. 411). Conforme ela começa a se desenvolver, seu pensamento vai 

sendo reestruturado e suas palavras serão mais claras e objetivas, seu vocabulário é ampliado e 

poderá expressar-se com maior clareza. Desse modo, o pensamento da criança “se desmembra 

e passa a construir a partir de unidades particulares na medida em que ela caminha das partes 

para o todo desmembrado em sua linguagem” (VIGOTSKI, 2009, p. 411-412) e também o 

caminho inverso, ou seja, do todo para a parte. É importante os professores terem essa 

compressão porque suas ações, iniciadas na educação infantil, são valiosas para o 

desenvolvimento da linguagem infantil. A criança materializa seu pensamento em palavras e é 

nesse movimento que ocorre o desenvolvimento, ou seja, é um vai e vem constante, o qual 

constitui o pensamento.   

 Ao pensarmos no postulado por Vigotski (2009, p. 412), que “o pensamento não se 

expressa, mas se realiza na palavra” e que esse processo é dinâmico, é totalmente contrário ao 

ensino da língua defendida pela escola tradicional, que afirmava que a fala é a expressão do 

pensamento, logo, se a criança fala “errado”, pensa “errado”. Assim, o que predomina nesse 

tipo de ensino é uma gramática normativa, que visa ensinar apenas a norma culta porque é 

considerada a correta. Ao refletirmos sobre o ensino tradicional e como concebe a língua, 

observamos que é esse modelo de ensino que predomina na escola atual. A língua não é vista 

com os olhos da interação social e como desenvolvimento humano.  



61 
 

 A língua e seu ensino tomado a partir dos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural 

pressupõe uma organização diferente, onde a criança possa se expressar, precisamente porque 

a palavra organiza seu pensamento. Em outras palavras, se a criança não fala, como seu 

pensamento será organizado se privam-na de reestruturá-lo? É neste sentido a defesa do ensino 

da língua portuguesa como interação, comunicação e, principalmente, como desenvolvimento 

humano.  

 A dinâmica da sala de aula no ensino da Língua Portuguesa não pode ser vista como 

estática. A criança que está se apropriando dos elementos constituintes da linguagem escrita 

não pode ser vista como um amontoado de palavras e frases soltas, porque “a palavra só adquire 

sentido na frase, e a própria frase só adquire sentido no contexto do parágrafo, o parágrafo no 

contexto do livro, o livro no contexto de toda obra de um autor” (VIGOTSKI, 2009, p. 466). 

 Ao refletirmos sobre o ensino da língua materna nos anos iniciais percebemos que os 

aspectos semântico e sonoro da linguagem são negados à medida que ainda temos práticas que 

insistem em conceber a língua como expressão do pensamento, listas de exercícios após a 

exposição da professora, sistema onde a criança é apenas um ser que recebe tudo aquilo e busca 

armazená-lo. A interação é restrita e há poucos momentos em que a criança pode falar sobre o 

assunto estudado. O silêncio absoluto é visto como ponto positivo, pois a aprendizagem é vista 

como apenas individual.  

 Essas práticas reprodutivistas e normativas, ainda vigentes, reproduzem dois principais 

modelos de ensino. Temos práticas de um ensino tradicional e, ao mesmo tempo, os 

pressupostos do Construtivismo, fundamentados na epistemologia genética de Jean Piaget. 

Essas inconsistências teóricas e práticas se misturam e formam um todo confuso. O professor 

vê-se impossibilitado de romper com esses paradigmas, uma vez que esbarra nos limites da 

formação inicial e continuada, gerando problemas das mais diversas ordens, que refletem na 

organização do ensino.  

 Vigotski por diversas vezes nos trouxe importante reflexão sobre a interação entre a 

criança com a criança e criança com professor/professora. Se a palavra é a materialização do 

pensamento e este se modifica na medida que a criança se desenvolve, não podemos isolar a 

criança cuja única interação que tem é com o livro e seu caderno. Os momentos destinados à 

discussão coletiva de determinado objeto do conhecimento são formativos, ainda mais se for 

um ensino que envolve resoluções de problemas. Por exemplo: se o objetivo de ensino é tempo 

verbal, podemos levar um texto totalmente desorganizado que dificulte a compreensão em sua 
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unidade ao invés de passarmos, diretamente, o conceito de tempo verbal. Considerando o 

exposto sobre a atividade e que esta é motivada por meio de uma necessidade, organizar o 

ensino pensando nestes elementos é fazer com que o estudante sinta a necessidade de organizar 

o texto totalmente confuso para que compreenda o significado em sua unidade, ou seja, a 

mensagem que o texto quer transmitir, o que ele comunica. 

 Nossas reflexões não negam o ensino da gramática, pelo contrário, a gramática é 

importante porque com ela é possível apropriar-se da semântica, ou seja, do significado. O que 

se propõe é um ensino dinâmico, no qual a língua não seja estática e imutável ou que as palavras 

ditas pelas crianças sejam reduzidas como expressão do pensamento, mas sejam vistas como 

forma de materializar seu pensamento e possa ocorrer um movimento interno, quando exposta 

na troca de conhecimentos. Tentamos sintetizar esse ensino em um esquema. As flechas 

indicam que, ao mesmo tempo em que o pensamento se realiza na palavra, a palavra forma o 

pensamento, tornando-se um processo dialético. 

  PENSAMENTO  

  

  

       

                                                PALAVRA  

 Pensar o ensino da Língua Portuguesa na perspectiva Histórico-Cultural leva em 

consideração os elementos da atividade, cuja organização do ensino coloca a criança em 

atividade de aprendizagem, mas para isso deve ser desencadeada uma necessidade de se 

apropriar do conhecimento. Nesse mesmo sentido, a linguagem precisa ser dinâmica, de 

interação e comunicação, para que ocorra a organização do pensamento da criança por meio 

das palavras que falar ou escrever. Isso ocorre porque a linguagem tem dois aspectos: semântico 

e sonoro, que se relacionam e mantêm íntima relação dinâmica, ou seja, 

A autonomia da gramática do pensamento e da sintaxe dos significados 

verbais nos levam a perceber, no mais simples enunciado discursivo, não uma 

relação imóvel e constante, dada de uma vez por todas entre os aspectos 

semântico e sonoro da linguagem, mas um movimento, uma transição da 

sintaxe dos significados para a sintaxe da palavra, a transformação da 

gramática do pensamento em gramática das palavras, a modificação da 

estrutura semântica com a sua materialização em palavras (VIGOTSKI, 2009, 

p. 417). 
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 Os dois aspectos da linguagem se materializam nas palavras, que possibilita ao professor 

compreender o pensamento da criança. Se o ensino da língua é apenas resolução de listas de 

exercícios e não há momentos de reflexão sobre o conteúdo estudado ou sobre a própria língua, 

como saber se realmente houve a apropriação do conteúdo, uma vez que não pôde materializar 

seu pensamento em um discurso, oral ou escrito?  

 Nossa análise vislumbra um ensino onde a criança possa ser ativa, porque aprendemos 

na interação humana e social e com a ajuda do outro, mas esse outro, sendo a professora, precisa 

compreender o que a criança está pensando. No momento em que seu pensamento se realiza na 

palavra, proporciona análise e reflexão sobre o objeto do conhecimento, porque toda palavra é 

uma generalização, e como afirma Vigotski (2009, p. 398), “toda generalização, toda formação 

de conceitos é um ato específico, mais autêntico e mais indiscutível do pensamento”. 

 A criança utiliza a gramática a todo momento, mas ainda não tem consciência disso, de 

que ao falar casa está dizendo um substantivo comum do gênero feminino. Mas, ao estudar e 

analisar a língua, compreenderá que está analisando a sua própria língua. A escola ensina a 

Língua Portuguesa a falantes da língua, logo, o ensino da língua materna é tornar possível a 

análise e compreensão desse processo que constitui os elementos da língua. Desse modo, não 

podemos perder de vista que para a Teoria Histórico-Cultural a palavra só tem sentido se estiver 

inserida em um contexto, pois isoladamente torna-se vazia. Mesmo que ensinemos que casa é 

um substantivo do gênero feminino, há outros conhecimentos da Língua Portuguesa relacionas 

a ela.   

 Considerando que o desenvolvimento do pensamento e da linguagem tem um percurso, 

que é do todo para as partes e das partes para todo, “a relação entre o pensamento e a palavra é, 

antes de tudo, não uma coisa mas um processo, é um movimento do pensamento à palavra e da 

palavra ao pensamento” (VIGOTSKI, 2009, p. 409). A Teoria Histórico-Cultural nos ajuda a 

pensar no ensino da língua como viva, em movimento, em que os estudantes possam 

materializar seu pensamento, falando ou escrevendo, por meio de diferentes discursos. 

 Esse modo de organizar o ensino rompe com o paradigma que concebe o ensino da 

língua como, simplesmente, o ensino das classes gramaticais e sua memorização. Ao 

escreverem ou falarem terão que escolher palavras que materializem o seu pensamento, isto é, 

“o ato de falar requer a transição do plano interior para o plano exterior” (ibidem, p. 421). Como 

dito, a Língua Portuguesa faz parte da vida dos estudantes, pois eles a utilizam a todo momento. 
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 Se temos o objetivo de ensinar ortografia, não basta dispormos de uma lista infinita de 

palavras já escritas em sua forma convencional, as quais não têm relação entre si e, logo, são 

palavras soltas. Ao proporcionarmos momentos nos quais a Língua Portuguesa seja necessária 

para compreender determinado fato ou resolver um problema, os estudantes serão envolvidos 

no processo e sentirão a necessidade de organizar o texto em sua forma convencional para que 

se consiga compreendê-lo em sua unidade de significado. Para a Teoria Histórico-Cultural as 

palavras ganham relevância justamente pela função que exercem no desenvolvimento do 

pensamento e da própria linguagem.  

 No que tange ao desenvolvimento da linguagem escrita, o ensino dessa especificidade 

da linguagem é iniciado muito antes da criança ser alfabetizada. A linguagem escrita tem uma 

história, como já apresentamos no tópico anterior. Considerar a sua pré-história pressupõe 

organizar o ensino que abarque os gestos infantis, o apontar, as garatujas, os desenhos, a fala, 

até chegar ao desenho das palavras. 

 A escrita possui funções de memória, de registro, materializa o pensamento e pressupõe 

a ausência do outro. Quando escrevemos algo a alguém é porque ele não está presente. Desse 

modo, a nossa escrita deve ser minuciosa, detalhada, pois o outro ausente não compreenderá o 

que estou pensando se eu não escrever com clareza, isto é, “o pensamento emitido se expressa 

nos significados formais das palavras que empregamos” (VIGOTSKI, 2009, p. 452). 

 Ensinar a escrita objetivando o interlocutor ausente é escolher as palavras que possam 

expressar aquilo que estamos pensando, por isso a escrita é um trabalho do pensamento. As 

palavras que elegemos para expressar o que queremos dizer mexe com as estruturas internas do 

pensamento. Exemplo disso é o que estamos fazendo agora. Para escrever essa dissertação 

temos que empregar palavras que possam materializar o que compreendemos dos fundamentos 

da teoria e organizá-los de forma a promover a compreensão do que procuramos explicitar sobre 

o ensino da Língua Portuguesa. 

 O discurso escrito, como ressalta Vigotski (2009, p. 452), “é um discurso feito na 

ausência de interlocutor”. Desse modo, as palavras que usamos têm um significado, se elegemos 

palavras cujo significado pode ser confuso no contexto empregado inviabilizamos a 

compreensão do outro ausente. Ensinar a linguagem escrita pensando no outro ausente nos 

mobiliza a escolher palavras que sejam mais coerentes para o discurso escrito, pois estamos 

pensando no outro que lerá o nosso texto, 

Por isso, comparado ao discurso falado, o escrito é, neste sentido, 

maximamente desenvolvido e uma forma de discurso sintaticamente 
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complexa na qual, para enunciar cada pensamento isolado, precisamos 

empregar muito mais palavras do que se faz com a linguagem falada (ibidem, 

p. 452). 

 

 Assim, o ensino da língua materna é um trabalho do pensamento, pois exige análise e 

compreensão dos falantes dessa língua. Não estamos dizendo que há uma única maneira de se 

expressar, mas defendemos um ensino em que os estudantes produzam sentido. A língua 

tomada apenas pelo viés da gramática normativa priva os estudantes de se expressarem por 

meio da fala ou da escrita. A língua é viva, dinâmica e se altera conforme os interlocutores. 

Portanto, seu ensino precisa ser vivo, dinâmico e possibilitar aos estudantes que se apropriem 

dela e ter como resultado o desenvolvimento das máximas potencialidades humanas. 

 Organizar o ensino a partir dos fundamentos da Teoria Histórico-cultural considera o 

uso da palavra como norteadora, porque ela materializa o pensamento e, ao mesmo tempo, 

transforma-o. Os discursos orais e escritos dão vida ao pensamento, e desse modo há uma troca 

de conhecimentos entre os sujeitos, possibilitando o desenvolvimento humano e a apropriação 

da cultura pelas próximas gerações. 

 

2.4 Os gêneros discursivos instrucionais: atividade que coloca em movimento o processo 

de significação 

 

 A partir das discussões sobre a linguagem, compreendendo-a como interação social e 

viva, que materializa os significados sociais, neste capítulo discorremos sobre os gêneros 

discursivos e, depois, sobre os gêneros discursivos de tipo instrucional, materializado no gênero 

discursivo instrucional manual de instruções.  

 

2.4.1 O que são gêneros discursivos?  

 

 O processo de constituição dos significados dá-se por meio das atividades que os 

sujeitos realizam. A significação generaliza a realidade objetiva, passando do campo 

interpsíquico para o intrapsíquico. Os significados sociais passam a governar nosso psíquico 

por meio dos signos e símbolos, transformando-o. Os indivíduos se comunicam por signos e 

símbolos, que estão expressos em palavras, frases, textos, ou seja, por meio de um enunciado, 

que são organizados a partir dos gêneros do discurso. 
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 Nesse processo de internalização os sujeitos se apropriam do conhecimento 

sistematizado, criado pela humanidade. Os gêneros discursivos são produções culturais que são 

apropriados pelas crianças desde o momento que começam a se expressar. Se um adulto pede 

para uma criança “dar um recado” a sua mãe, ela já faz uso de um determinado tipo de gênero 

discursivo oral. 

 De acordo com Matta (2009), nos últimos anos os estudiosos da linguagem estão 

orientados nas ideias de M. Bakhtin, pois esse autor trouxe importantes reflexões sobre a 

linguagem, o ser humano e a sociedade. Matta (2009) explicita que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa se fundamentam nos pressupostos teóricos dos 

gêneros do discurso.  

 Os PCNs norteiam grande parte dos cursos de formação de professores, entre eles o 

Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que esteve em vigência de 2012 a 

2018. Os cadernos do PNAIC trazem essa concepção de linguagem para o processo de 

alfabetização, inclusive os fundamentos teóricos, mesmo que breve, de Bakhtin e Vigotski. No 

entanto, ressaltamos que há várias pesquisas que apontam as inúmeras fragilidades do PNAIC. 

O que trazemos são constatações sobre as citações dos autores Vigotski e Bakhtin nos referidos 

cadernos. 

 De acordo com Vigotski (2009, p. 452), os linguistas questionavam o problema da 

linguagem, visto que a “linguagem não é uma forma de atividade discursiva mas um conjunto 

de funções discursivas diversas”. O exposto significa dizer que a cada situação em que a língua 

é solicitada há uma estrutura específica. O nosso exemplo da criança dando um recado mostra 

que a estrutura do gênero discursivo recado tem sua especificidade, tem sua forma de ser dito, 

há algo muito específico dele que não aparece em outro gênero discursivo. 

 Vigotski (2009) destaca as diferenças presentes na linguagem quando cita Humboldt, 

afirmando que este autor percebeu que a linguagem utilizada em uma prosa é diferente da 

linguagem de uma poesia. Isso nos mostra e afirma que cada situação de linguagem é uma 

forma de expressar-se, pois “em ambos os discursos a linguagem tem as suas peculiaridades na 

escolha das expressões, no emprego das formas gramaticais e dos modos sintáticos de fusão 

das palavras no discurso” (VIGOTSKI, 2009, p. 453). 

 A utilização dos gêneros discursivos nas salas de aulas vem romper com a organização 

do ensino sem significado social, como é o exemplo clássico da “Eva viu a uva”. Ao considerar 

que a linguagem é viva (VIGOTSKI, 2009) não podemos organizar o ensino apenas a partir das 
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listas de exercícios. É nesse sentido que se inseriu os gêneros discursivos, pois entende-se que 

a língua precisa ser organizada de acordo com o discurso e estudar esse discurso na sua estrutura 

e organização. 

 No que se refere aos gêneros discursivos escritos, Vigotski (2009, p. 452) explicita que 

“o pensamento emitido se expressa nos significados formais das palavras que empregamos”. A 

escrita está intimamente ligada à linguagem interior que, ao externalizá-la, precisamos 

empregar as mais diversas palavras atentando-nos aos seus significados para poder expressar 

aquilo que pensamos. A linguagem escrita considera a ausência do outro, assim, o número de 

palavras empregadas é maior, pois “o discurso escrito é um discurso feito na ausência de 

interlocutor” (ibidem) e  

comparado ao discurso falado, o escrito é, neste sentido, maximamente 

desenvolvido e uma forma de discurso sintaticamente complexa na qual, para 

enunciar cada pensamento isolado, precisamos empregar muito mais palavras 

do que se faz na linguagem falada (VIGOTSKI , 2009, p. 452). 

 

 Os gêneros discursivos escritos e falados possuem sua estrutura própria. A cada 

enunciação é uma forma que o falante ou o escritor adotam para se expressarem, pois “a 

mudança funcional do discurso leva necessariamente à mudança de sua estrutura” (ibidem, p. 

461). Desse ponto de vista, a linguagem é vista como interação. Há troca de discursos. Cada 

situação discursiva exige um novo posicionamento do falante ou do escritor, assim como dos 

interlocutores. Se é uma fala mais formal, exige-se palavras mais formais. Isso nos mostra que 

os gêneros discursivos buscam incorporar o social e o histórico nas situações de linguagem, 

pois esses elementos vêm para repensar o modelo positivista e utilitarista, que busca 

homogeneizar os sujeitos, negando a face histórica e social da linguagem (MATTA, 2009, p. 

41). 

 A compreensão atual que se tem sobre os gêneros dos discursos são que “um texto é a 

realização de uma atividade cognitiva e social” (MATTA, 2009, p. 43) e que a linguagem se 

organiza em discursos jurídico, jornalístico, religioso, publicitário, acadêmico, oficial, literário, 

etc (ibidem). A partir desses discursos se organizam os gêneros discursivos textuais: a notícia, 

a reportagem, a carta, o poema, o manual etc. Assim, de acordo com Bakhtin (1997, p. 279), 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concertos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 

por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – 

recursos lexicais, fraseológios e gramaticais – mas também, e sobretudo, por 

sua construção composicional. Esses três elementos (conteúdo temático, estilo 
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e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do 

enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. Qualquer enunciado considerado isolado é, claro, individual, 

mas cada esfera de utilização da língua elabora tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominados de gênero do discurso. 

 

 De acordo com as concepções de linguagem trazidas por Vigotski do ponto de vista 

psicológico, temos as concepções de linguagem do ponto de vista da Linguística. Embora cada 

um tenha as suas especificidades, ambos concordam que a linguagem é viva, baseia-se na 

interação social, é produto cultural e se insere como condição de desenvolvimento. 

 

2.4.2 O gênero discursivo instrucional manual de instruções  

 

 As discussões acerca dos gêneros discursivos a partir da compreensão de Vigotski e de 

Bakhtin encontram-se na medida que a cada situação da língua é um discurso e, portanto, a 

linguagem não é estática, pronta e acabada. As interações sociais são o fundamento para o 

surgimento da linguagem oral e escrita e as significações sociais estão nela materializada, como 

afirma Leontiev (2004, p. 102) “a significação é o reflexo da realidade independentemente da 

relação individual ou pessoal do homem a esta”, isto é, o conceito refletido no psiquismo do 

indivíduo. 

 A partir da compreensão de que cada situação de linguagem, oral ou escrita, tem uma 

forma de se dizer e escrever, os discursos se dividem e cada um têm gêneros textuais que os 

expressam. Desse modo, os gêneros discursivos de tipo instrucionais visam instruir os leitores 

a algo, ou seja, “estes textos dão orientações precisas para a realização das mais diversas 

atividades, como jogar, preparar uma comida, cuidar de plantas ou animais domésticos, usar 

um aparelho eletrônico, consertar um carro, etc” (KAUFMAN; RODRIGUEZ, 1995, p. 35). 

 Os textos de tipo instrucional podem ser receitas, manuais, estatutos, contratos, que 

“compartilham da função apelativa, à medida que prescrevem ações e empregam a trama 

descritiva para representar o processo a ser seguido na tarefa empreendida” (ibidem). 

 A característica desse gênero discursivo é instruir. Assim, ao ler ou produzir um texto 

como esse é necessário compreender a sua estrutura e função. Não são quaisquer palavras que 

podemos usar e sem uma sequência correta. A escolha de palavras para fazê-lo, por exemplo, é 

um processo de significação. Os verbos são empregados no modo imperativo (misture a farinha) 

ou no infinitivo (misturar a farinha). Os advérbios acompanham os verbos porque expressam o 
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modo como as ações devem ser realizadas (misture a farinha cuidadosamente). Os substantivos 

geralmente são concretos. Para dar a sequência dos passos utiliza-se números cardinais ou 

ordinais. Todo o processo de fazer um gênero discursivo de tipo instrucional, ou qualquer outro, 

exige um processo de significação. As palavras empregadas no conjunto do texto são pensadas 

com cuidado, pois considera-se o interlocutor ausente, no caso de texto escrito. 

 Compreender a especificidade do gênero discursivo de tipo instrucional é importante 

para poder organizar a atividade de estudo proposta aos estudantes, uma vez que utilizamos o 

gênero discursivo instrucional manual de instruções como fonte de pesquisa para compreender 

o processo de significação na produção de um manual. Exigiu-se dos estudantes 

posicionamentos reflexivos sobre a estrutura textual, a escolha das palavras, o que elas 

significavam naquele contexto de produção, mas além disso, que eles refletissem e se 

apropriassem do gênero discursivo como expressão da história humana e social de produção, 

isto é, o movimento lógico e histórico do conceito. Portanto, a produção textual é um trabalho 

de pensamento coletivo, de negociações, de posicionamentos dos estudantes diante de um 

gênero discursivo. 

 A partir da discussão sobre a Teoria da Atividade e sobre os gêneros discursivos 

instrucionais, compreendemos que é na atividade realizada pelo sujeito onde ocorre a produção 

dos significados sociais. Esses significados permeiam as relações sociais, transmitidas de uma 

geração a outra, culminando em desenvolvimento humano. A atividade coletiva é condição para 

o desenvolvimento, é a partir dela que se dá o processo de significação. Pensando nisso, a 

escola, na pessoa do professor, sistematiza os conhecimentos científicos que serão ensinados 

aos estudantes por meio de sua atividade de estudo. Nesse ambiente formativo se insere os 

gêneros discursivos, os quais permeiam as aulas de Língua Portuguesa a partir da nova 

compreensão de linguagem, como dissertamos anteriormente. 
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III 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR: o papel da atividade de ensino 

 

 Os fundamentos teóricos da Teoria Histórico-cultural nos fornecem indicativos para 

pensarmos a organização do ensino a partir da compreensão de desenvolvimento humano. A 

máxima de Vigotski é que o motor do desenvolvimento é a aprendizagem, portanto, a correta 

organização do ensino, com vistas ao desenvolvimento omnilateral, promoverá o 

desenvolvimento, contribuindo para a formação do pensamento teórico. 

 A escola, como sabemos, é um campo de disputas ideológicas. A cada momento 

histórico há concepções diferentes de educação, ensino e aprendizagem. Assim, dependendo do 

contexto histórico que a sociedade vivencia, será um tipo organização escolar.  

 Diante de tal realidade escolar, a Teoria Histórico-Cultural nos ajuda a pensar o papel 

do professor nesse contexto social. Para nós, a atividade do professor é de grande importância, 

pois é ele quem organiza os conhecimentos históricos que a humanidade criou. A cada novo 

conhecimento ensinado é uma atividade humana que passou por um longo processo de síntese. 

Compreender o conceito e a devida organização dos meios pelos quais ele será ensinado 

constitui a tarefa do professor.  

 Ao dominar os conceitos a serem ensinados aos estudantes o professor rompe com um 

ensino utilitarista, ou seja, ensinar apenas aquilo que será útil na vida dos estudantes. Os 

conhecimentos humanos são pressupostos para o processo de humanização, que transcende a 

visão de utilização imediata. Nesse sentido, faz-se necessário compreender a especificidade da 

Atividade Pedagógica, entendida como unidade entre a Atividade de Ensino e a Atividade de 

Estudo. 

 A partir da compreensão da Atividade Pedagógica, é imprescindível dissertar sobre a 

correta organização de ensino, que contribua para a formação do pensamento teórico dos 

estudantes. Dessa forma, temos enquanto metodologia a Atividade Orientadora de Ensino como 

meio que coloca em atividade tanto o professor, em sua especificidade de ensinar, como o 

estudante, em sua especificidade de aprender. 

  

3.1 A Atividade Pedagógica 

 A Atividade Pedagógica se refere a unidade entre dois planos: atividade de ensino e a 

atividade de estudo. A primeira se refere ao trabalho do professor e a segunda se refere ao 
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trabalho do estudante. Estes dois planos formam uma unidade. Ambas se complementam. A 

atividade do professor visa formar a atividade do estudante. O objeto do trabalho pedagógico 

do professor é formar, no estudante, sua atividade de estudo. Desse modo, a unidade Atividade 

Pedagógica, embora cada uma tenha sua especificidade, são indissociáveis. 

 As atividades de ensino e estudo são fundamentadas na Teoria Geral da Atividade. 

Assim, ao pensarmos na atividade pedagógica, estamos nos referindo às necessidades, motivos, 

ações e operações que ambas realizam. O professor também necessita de motivos para ensinar, 

do mesmo modo que o estudante precisa ter motivos para aprender determinado conteúdo.  

 A Atividade Pedagógica é aquela que integra a atividade do estudante e a atividade do 

professor. Ela é a unidade entre duas atividades que guiam o desenvolvimento dos sujeitos 

envolvidos no processo formativo. Nela, há uma síntese de conhecimentos fundamentais para 

o desenvolvimento do humano genérico. Desse modo, uma nova qualidade humana é formada 

à medida que ocorre a apropriação da cultura produzida socialmente, e essa apropriação advém 

da atividade consciente, mobilizada. 

 De acordo com Moura e Nascimento (2018, p. 58) a Atividade Pedagógica  

É uma atividade porque: ela representa uma síntese de um projeto coletivo e 

de uma necessidade coletiva, dados pela finalidade do trabalho escolar; possui 

um plano de ação coordenado no qual faz coincidir o motivo dos sujeitos com 

os objetos da atividade; e constitui-se em uma atividade dos sujeitos que dela 

participam, professores e estudantes. 

 

 Assim, a Atividade Pedagógica visa “contribuir para que os sujeitos desenvolvam para 

si as máximas capacidades já alcançadas pelo gênero humano” (ibidem), aproximando-os da 

formação do pensamento teórico, para que possam pensar a realidade teoricamente, agindo 

sobre ela, transformando-a. A complexa função da educação não tem a finalidade em si, mas 

social e histórica.  

 O foco da Atividade Pedagógica é organizar o conhecimento que possa ser assimilado 

pelos estudantes em sua atividade de aprendizagem, sobretudo que possam compreender o 

processo histórico que levou a humanidade a produzir determinado conceito (MOURA; 

NASCIMENTO, 2018, p. 61). Esse processo de organizar os conceitos é função do professor, 

pois 

Sistematizar as relações conceituais em uma dada área, as relações humano-

genéricas que precisam ser necessariamente reconstituídas na atividade de 

ensino e na atividade de aprendizagem, representa o ponto de partida 

fundamental para realizar na prática pedagógica o princípio educativo do 

trabalho com os conhecimentos elaborados. Trata-se de conhecer e 

sistematizar o que em uma dada atividade foi objetivado (o seu conteúdo 
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humano-genérico) e, por isso mesmo, deve apresentar como o objeto de ensino 

e de estudo dos sujeitos inseridos na Atividade Pedagógica (ibidem). 

 

 A complexidade da Atividade Pedagógica precisa ser compreendida pelo coletivo da 

escola para que o projeto educativo emancipatório seja realmente efetivado, para que toda 

aprendizagem resulte em desenvolvimento. Formar os professores e estudantes na base dos 

conceitos teóricos, juntamente com a arte, a ética, a estética, é apropriar-se dos conhecimentos 

históricos, produzidos socialmente.    

 No tópico a seguir, discutimos a atividade de ensino e de estudo, com a finalidade de 

compreendermos as especificidades de cada uma, considerando que ambas são complexas e 

exigem maior aprofundamento teórico. 

 

3.1.1 Atividade de Ensino  

 

 A escola é o lugar específico dos conhecimentos teóricos sistematizados para a 

apropriação pelo estudante. Portanto, o ato de ensinar às novas gerações esses conhecimentos 

pressupõe uma organização, uma sistematização, cuja intencionalidade seja clara e que objetive 

um fim: apropriação do conhecimento científico pelos estudantes. 

 Tal sistematização, intencionalidade e organização compõem a atividade de ensino. 

Estes elementos embasam a docência e objetivam a aprendizagem dos estudantes. Desse modo, 

a atividade de ensino pode ser entendida como a unidade entre as dimensões teóricas e práticas, 

as quais fundamentam a práxis, no caso do professor, a práxis pedagógica. De acordo com 

Moura et al (2010, p. 89), o que constitui a atividade do professor é a práxis pedagógica, que 

configura sua atividade de ensino. Explicitam que “essa atividade se constituirá como práxis 

pedagógica se permitir a transformação da realidade escolar por meio da transformação dos 

sujeitos, professores e estudantes” (MOURA et al, 2010, p. 89). 

 A transformação que os autores explicitam se refere ao movimento que o pensamento 

faz ao apropriar-se dos conhecimentos teóricos, ou seja, de que modo os sujeitos envolvidos no 

processo educativo foram afetados por meio de suas atividades. A atividade, tomada a partir 

dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, requalifica o psiquismo humano e forma uma 

nova estrutura. Essa nova estrutura altera significativamente a maneira de como os sujeitos 

enxergam a realidade que os cercam, assim, podem interferir nela objetivamente, que formará 

uma nova requalificação psíquica. Por isso é dialético: é o transformar e transformar-se. 
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 Segundo os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, o trabalho é o que constitui o 

homem, portanto, sua consciência. Essa constituição se dá por meio da atividade humana de 

forma mediada, que opera por meio de signos e instrumentos. Assim, o que constitui o professor 

em sua função é seu trabalho docente, sua atividade de ensino, que carrega em sua estrutura a 

práxis pedagógica. Desse modo, a atividade do professor configura-se como complexa, pois 

exige, constantemente, que ele revisite a teoria para requalificar a sua prática e vice-versa. 

 Ao considerarmos que a atividade propriamente humana é aquela em que os atos são 

dirigidos a um objeto para transformá-lo e, primeiramente, estes atos foram idealizados e se 

busca um determinado fim (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007), a atividade de ensino visa que o 

estudante se aproprie de determinado conteúdo teórico, e desse modo as ações do professor 

serão traçar meios para que isso se efetive. Logo, a atividade de ensino tem como objeto de 

transformação o psiquismo do estudante, pois os conhecimentos teóricos transformam 

qualitativamente as funções psíquicas, tornando-as cada vez mais superiores. O conhecimento 

teórico científico compõe o pensamento teórico. Assim, é de grande importância o professor 

trabalhar com o conhecimento teórico e não no plano empírico. 

 A finalidade de organizar o ensino com base em conhecimentos teóricos se justifica 

porque estes compõem o pensamento teórico, como ressalta Libâneo: 

Trata-se de um processo pelo qual se revela a essência e desenvolvimento dos 

objetos de conhecimento e com isso a aquisição de métodos e estratégias 

cognitivas gerais de cada ciência, em função de analisar e resolver problemas 

e situações concretas da vida prática. O pensamento teórico se forma pelo 

domínio dos procedimentos lógicos do pensamento que, pelo seu caráter 

generalizador, permite sua aplicação em vários âmbitos da aprendizagem 

(LIBÂNEO, 2004, p. 10). 

 

 De acordo com Martins e Marsiglia (2015, p. 30-31) a apropriação do conhecimento e 

o papel do educador frente à organização do ensino, expressa que 

Trata-se de organizar o ensino dentro de um determinado espaço (escola), com 

determinados conteúdos (currículo), abordados de forma sequencial e dosada 

de um dado tempo (ano letivo, ciclo I, ciclo II etc) [...] Assim, o educador é 

portador dos signos que medeiam a relação da criança com o mundo, tendo a 

experiência do uso social dos objetos culturais, por meio dos quais 

proporciona à criança a vivência de operações que organizam atividades 

interpsíquicas. 

 

 A atividade de ensino possui uma natureza particular, pois é nesta atividade que ocorre 

a organização do conhecimento humano, que será transmitido às novas gerações. Tal 

particularidade se expressa na práxis pedagógica à medida que o professor se insere no campo 
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teórico e prático, numa relação dialética constante, que busca meios de efetivação de seu 

trabalho: ensinar. Para ensinar, as atividades práticas e teóricas são fundamento para sua 

docência. A atividade prática são os modos de agir, a seleção dos instrumentos para atingir 

determinado fim, cuja necessidade é movida pelo transformar algo. Neste caso, do professor 

transformar o aluno (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007). 

 O professor, ao ser movido pela necessidade de ensinar os conhecimentos teóricos aos 

seus estudantes, busca meios para que ele mesmo se aproprie dos conhecimentos teóricos de tal 

maneira que a sistematização para os estudantes se configura como síntese de seu pensamento. 

A qualidade de seu ensino dá-se pela forma como concebe o ato educativo e sua organização, 

ou seja, como compreende a práxis pedagógica. 

 De acordo com Moura et al (2016) o maior desafio que o professor enfrenta é como 

organizar o ensino de tal forma que o estudante entre em atividade de estudo. Mas, para isso, o 

professor também precisa estar em atividade de ensino. A atividade pedagógica, como 

dissemos, é a unidade entre a atividade de ensino e a atividade de estudo. A atividade de ensino 

não se reduz ao pragmatismo. Esta atividade possui uma particularidade muito específica: 

organizar o conhecimento teórico de modo que os estudantes se apropriem deste, criando as 

bases para o pensamento teórico. Logo, sua atividade não pode ser entendida como um 

amontoado de conteúdos sem sequência e sem coerência entre os conceitos.  

 Conceber o ensino e a aprendizagem como atividade, é considerar que o estudante e o 

professor se apropriem do conhecimento teórico e possam agir em suas realidades. A atividade 

do professor “deve gerar e promover a atividade do estudante. Ela deve criar nele um motivo 

especial para sua atividade: estudar e aprender teoricamente sobre a realidade” (MOURA et al, 

2016, p. 103).  

 O modo como o ensino será organizado poderá ou não objetivar a atividade do 

estudante. Se temos um ensino pautado na passividade do estudante não há como colocá-lo em 

atividade porque a atividade pressupõe a ação, um conjunto de atos organizados para atingir 

um fim específico. Assim, o ensino tomado como atividade pelo professor busca resolver um 

problema real, motivado por necessidades. Nessa linha de pensamento, “o professor que se 

coloca, assim, em atividade de ensino continua se apropriando de conhecimentos teóricos” 

(MOURA et al, 2016, p. 103), pois atua nos campos da teoria e da prática, constantemente 

revisitando a teoria e criando meios de satisfazer a sua necessidade de ensinar de maneira 

prática. 
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 Neste sentido, ao compreender e tomar o ensino como atividade, o professor transforma 

em seu o objeto de aprendizagem dos estudantes. Os objetivos entrelaçam-se, assim “os 

conhecimentos teóricos são ao mesmo tempo objeto e necessidade na atividade de 

aprendizagem” (ibidem, p. 105). 

 Organizar o ensino de maneira intencional passa a ser um ato de grande importância 

porque ele promove o desenvolvimento intelectual, as funções psíquicas se complexificam e 

formam novas estruturas do pensamento humano. Desafiar o estudante propondo um problema 

real a ser resolvido cria nele a necessidade de se apropriar dos conhecimentos teóricos. Mas, 

para isso, a organização do ensino precisa ser tomada com a intencionalidade promover 

situações que os estudantes sintam esta necessidade. Da mesma forma que a necessidade do 

professor é ensinar, os estudantes precisam sentir a necessidade de aprender. Por isso, a 

intencionalidade é importante. O professor deve se perguntar, a todo momento, qual o seu 

objetivo com esta aula. Assim, sua organização será outra, sua atividade será consciente. 

 A relação entre aprendizagem, ensino e desenvolvimento, no âmbito escolar, se 

materializa por meio de um conjunto de atos intencionais que englobam o conhecimento, o 

professor e o estudantes, cujo resultado é o desenvolvimento humano, a apropriação da cultura 

elaborada e a aproximação do pensamento teórico, tanto do estudante como do professor. Como 

ressalta Serrão (2006, p. 131) 

Assim, a partir desse pressuposto, chega-se à evidência da importância do 

ensino para o desenvolvimento humano, e, desse modo, o papel do “outro” na 

aprendizagem se torna fundamental. Esse “outro” pode ser o professor e os 

próprios colegas. Mas o papel do professor na organização do ensino é 

insubstituível, porque é ele o responsável por criar situações em que se 

apresentam problemas de aprendizagem que considerem o nível de 

desenvolvimento real dos estudantes, instigando e promovendo a atuação 

dos estudantes em sua zona de desenvolvimento próximo ou potencial. 

Dessa forma, os problemas de aprendizagem podem desencadear uma atitude 

nova dos estudantes, consigo próprios pelo estabelecimento do diálogo interno 

e em ações compartilhadas com colegas e com o professor (grifos nossos). 

 

 Como expressado acima, a atividade coletiva é de fundamental importância para o 

desenvolvimento humano, mas a organização do ensino proporcionado pelo professor ganha 

ênfase porque é intencional, tem motivos que movem sua necessidade de ensinar. Portanto, ao 

organizar o ensino o professor seleciona os meios, os instrumentos, projeta atos intencionais, 

para que os estudantes se apropriem verdadeiramente dos conhecimentos teóricos e estes 

alterem qualitativamente as suas funções psíquicas, tornando-as mais complexas. 
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 Após tecer algumas considerações sobre a especificidade do ensinar, da atividade de 

ensino, o próximo item falamos da atividade específica dos estudantes, a atividade de estudo. 

Assim, buscamos explicitar sua particularidade e sua relação com o desenvolvimento humano. 

 

 

3.1.2 Atividade de Estudo 

 

 A atividade principal, em idade escolar, é a atividade de estudo, sendo um dos elementos 

que constitui a Atividade Pedagógica. De acordo com Asbahr (2016),  

entender a atividade de estudo como atividade principal nesse período 

significa compreendê-la como uma atividade que promove o desenvolvimento 

humano e que tem como característica produzir a constituição de uma 

neoformação psicológica essencial ao processo de humanização: a formação 

do pensamento teórico (ASBAHR, 2016, p. 171). 

 

 Quando a criança entra na escola ocorrem muitas mudanças em sua vida e em seu 

desenvolvimento infantil, pois é um ambiente novo e com dinâmicas diferentes da pré-escola. 

A escola promove na criança mudanças tanto externas como internas, pois necessita ter um 

posicionamento novo, “é exigido que o estudante em formação assuma novas obrigações, 

organize seu trabalho de forma sistemática, assuma novos deveres e direitos” (idem, p. 173). 

Para tanto, a escola, nos anos iniciais, deve formar essa nova postura de estudante, isto é, “a 

formação da atividade de estudo é necessária para que a criança possa assimilar o conhecimento 

de maneira sistemática e voluntária” (ASBAHR, 2016, p. 174), promovendo a transição de uma 

atividade principal a outra. 

 Quando falamos da “formação da atividade de estudo”, significa dizer que essa atividade 

não é naturalmente desenvolvida. Para que ela se forme, cabe ao professor “preparar a criança 

para a organização de sua atividade cognoscitiva” (ibidem). Orientar a criança ao estudo é 

considerar que há um processo que antecede essa atividade, e isso influencia diretamente na 

forma de conduta dela quando passa a frequentar a escola. Sobre isso, de acordo com os estudos 

de Davídov (1988), no desenvolvimento do jogo de papéis a criança deseja saber mais sobre o 

mundo que a cerca e, desse modo, em sua atividade do brincar e do jogo de papéis, há interesse 

nos conhecimentos cognoscitivos. A criança assume uma nova posição social ao frequentar a 

escola. 

 A atividade principal da criança adquire novo conteúdo, a partir das novas relações 

interpessoais das quais passa a fazer parte. A relação com o mundo se altera em função de sua 
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entrada na escola e o contato com novas situações de desenvolvimento, diferentes da pré-escola. 

Agora sua relação social se caracteriza por um novo tipo de atividade, ou seja, o processo de 

formação da atividade de estudo, que acontece concomitante ao período de alfabetização.  

 De acordo com Leontiev (2018, p. 82), “o desenvolvimento de sua consciência encontra 

expressão em uma mudança na motivação de sua atividade; velhos motivos perdem sua força 

estimuladora, e nascem os novos, conduzindo a uma reinterpretação de suas ações anteriores”. 

Esse novo nascer de motivos é, para muitos professores, desconhecido, ao não compreenderem 

aspectos essenciais do desenvolvimento humano e, especialmente sobre as atividades que 

guiam os interesses das crianças, ocorrem equívocos sobre a motivação por parte dos 

estudantes. 

 Talízina (2017, p. 226) nos mostra que o desenvolvimento dos motivos de aprendizagem 

acontece por duas vias: “por meio da compreensão do sentido social da aprendizagem” e “por 

meio da própria atividade escolar, que deve ser interessante ao aluno por uma ou outra razão”. 

 Segundo a referida autora, na primeira via cabe ao professor “levar à consciência da 

criança os motivos que não possuem um significado social importante, porém são capazes de 

atuar fortemente” (TALÍZINA, 2017, p. 226). Significa dizer que se os motivos são, para a 

criança, fracos ou ausentes, o professor organiza-se de tal forma que criará um motivo eficaz21, 

motivando sua atividade de aprendizagem. Este ensino pode ser um problema a ser resolvido 

por parte do estudante em seu grupo, ou seja, o grupo caracteriza-se como elemento importante 

para a motivação, que está inerente à segunda via.  

 Segundo Davídov22 (1988, p. 158) “com o ingresso na escola, a criança começa a  

assimilar os rudimentos das formas mais desenvolvidas da consciência social, ou seja, a ciência, 

a arte, a moral, o direito, os que estão ligados com a consciência e o pensamento teórico das 

pessoas”.  Desse modo, o ensino sistematizado tem por objetivo desenvolver a humanidade na 

criança por meio da apropriação da cultura produzida e formar as bases para aproximar as 

crianças do pensamento teórico. Isso ocorrerá mediante os elementos que compõe o pensamento 

                                                           
21 De acordo com Leontiev (2017, p. 48), os motivos eficazes são aqueles que permitem ao sujeito criar as 

condições para a efetivação de sua atividade. Nas palavras do autor: “para que um motivo cause realmente uma 

atividade, deve haver condições que permitam ao sujeito planejar o fim correspondente e atuar para alcançá-lo”. 

Se os motivos não permitem isso não apenas motivos compreensíveis que poderão se tornar motivos efetivos. 
22 Lê-se no original “con el ingreso a la escuela, el niño comienza asimilar los rudimentos de las formas más 

desarrolladas de la consciencia social, o sea, la ciencia, el arte, la moral, el derecho, los que están ligados con la 

consciencia y el pensamientos teóricos de las personas” (DAVÍDOV, 1988, p. 158). 
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teórico, como dito anteriormente: a arte, a estética, o direito, os conhecimentos teóricos, os 

conhecimentos científicos, a filosofia, a sociologia, a história. 

 A criança se apropriará da cultura por meio de suas atividades mediadas pelas relações 

sociais. Por meio de sua atividade de estudo, as mudanças, tanto externas como internas, guiarão 

seu desenvolvimento, rumo ao pensamento teórico. Para isso, a qualidade das mediações é de 

grande importância, pois organizar o ensino com base nos elementos do pensamento teórico 

mudará a forma da criança ver a realidade circundante; ela não mais a verá com olhos puramente 

da empiria, mas operará com o conhecimento teórico para solucionar os problemas reais, 

compreendendo os fenômenos que a cercam. 

 De acordo com Davídov (1988, p. 158), o conteúdo da atividade de estudo é o 

pensamento teórico. Logo, as ações do professor, necessariamente, devem voltar-se ao 

desenvolvimento desse pensamento. No entanto, ressalta-se que esse desenvolvimento não será 

de forma linear, como se não houvesse contradições no percurso. Esse tipo de pensamento, 

operado por conceitos teóricos, será desenvolvido ao longo da trajetória escolar. Significa dizer 

que não é em apenas um ano que a criança alcançará esse nível. Serão longos anos de preparação 

e apropriação. 

 Desse modo, a atividade de estudo se diferencia das demais atividades pelo caráter 

especial de atividade formadora e criadora, baseada em conteúdos científicos. Davídov23 (1988, 

p. 159) ressalta essa ideia afirmando que “ela [atividade de estudo] determina o surgimento das 

principais neoformações psicológicas da idade dada, define o desenvolvimento psíquico geral 

dos escolares de menor idade, a formação de sua personalidade em conjunto”. 

 A atividade criadora e exploratória, como coloca Davídov24 (1988, p. 170), possibilita 

às crianças entrar em contato com o surgimento dos conceitos científicos. Isso dá-se por meio 

da “experiência da atividade criativa, de busca pela solução de novos problemas”. Estes 

problemas são propostos pelo professor, estimulando os estudantes a buscar sua solução, assim, 

os estudantes criarão meios de solucioná-lo colocando habilidades psicológicas para alcançar 

os objetivos traçados. 

 O que Davídov propõe é organizar um ensino diferente da lógica formal do 

conhecimento, que considere a história do conceito a ser ensinado, onde ocorra a mobilização 

                                                           
23 Lê-se no original: “ella determina el surgimiento de las principales neoformaciones psicológicas de la edad dada, 

define el desarrollo psíquico general de los escolares de menor edad, la formación de su personalidad en conjunto” 

(DAVÍDOV, 1988, p. 159). 
24 Lê-se no original: “la experiencia de la actividad creativa, de búsqueda en la solución de nuevos problemas” 

(DAVÍDOV, 1988, p. 170). 
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das funções psíquicas da criança por meio de sua atividade de estudo, com fins claros e 

objetivos, ou seja, um ensino “utilizando o método de solução de tarefas cognoscitivas (que 

devem ser de caráter problemático) pode assegurar a transmissão da experiência criadora nas 

crianças” (DAVÍDOV, 1988, p. 170)25.   

 É importante destacar que a atividade de estudo, segundo os estudos de Davídov (1988), 

possui uma estrutura, um método. Sempre partindo do conceito geral de atividade trazido por 

Leontiev, os componentes da atividade de estudo também seguem o conceito principal: 

necessidades, motivos, tarefas, ações e operações. Nota-se que na atividade de estudo há as 

tarefas. 

 De acordo com Davídov (1988), a tarefa é o modo pelo qual a ação será materializada e 

esta deve exigir dos estudantes análise, abstração, generalização, dedução e controle. A 

resolução das tarefas de estudo possibilita aos estudantes se apropriar dos conhecimentos 

teóricos e criar as bases do pensamento teórico.  

 As tarefas de estudo expressam o método da atividade de estudo a partir do momento 

em que são tarefas de cunho problemático. Ao organizar o ensino partindo de problemas a serem 

resolvidos, os estudantes mobilizam suas funções para resolvê-los e com isso são exigidos seus 

conhecimentos prévios (para tal acessam a memória), e à medida que o professor intervém, 

questionando-os (necessitam da imaginação, do pensamento), eles se aproximam do conceito 

teórico e se apropriam quando conseguem operar com ele (ROSA, 2012, p. 40). É o concreto 

pensado, refletido. Conseguem resolver outros problemas porque se apropriaram do conceito, 

de suas relações gerais e particulares, sua lógica. Por isso o método da atividade de estudo é a 

ascensão do abstrato ao concreto, do geral ao particular. Assim, o ensino elaborado nos 

pressupostos do método de ascensão do abstrato ao concreto, do geral ao particular, contrapõe-

se à lógica formal, que prioriza as partes como se fosse um ensino por construção, isto é, do 

particular ao geral, ao mais amplo. A tarefa contempla as ações que serão realizadas para buscar 

o núcleo do objeto de estudo, sua história e movimento (DAVÍDOV, 1988). 

 A forma de ensino proposto pela Teoria Histórico-Cultural permite à criança fazer as 

conexões entre os conhecimentos teóricos, pois a particularidade do método possibilita ver o 

movimento que os conhecimentos fazem na história de sua elaboração conceitual. O percurso 

                                                           
25 Lê-se no original: “utilizando el método de solución de tareas cognoscitivas (que deben ser de carácter 

problemático) puede asegurar la transmisión de la experiencia creadora a los niños” (DAVÍDOV, 1988, p. 170). 
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analítico que a criança faz permite compreender a singularidade dos conhecimentos teóricos e 

sua conexão com os demais conhecimentos. 

 A atividade de estudo se estrutura dessa forma porque considera-se de grande relevância 

fazer com que a criança vivencie o que o ser humano passou para produzir os conhecimentos 

teóricos. A criança precisa vivenciar o processo histórico real da gênese e desenvolvimento do 

conhecimento (DAVÍDOV, 1988). 

 Davídov26 (1988, p. 175) exemplifica esse método de ensino: 

Ao iniciar o domínio de qualquer matéria curricular os alunos, com a ajuda 

dos professores, analisam o conteúdo do material curricular e identificam nele 

a relação geral principal e, ao mesmo tempo, descobrem que esta relação se 

manifesta em muitas outras relações particulares encontradas nesse 

determinado material. Fixando, por meio de signos, a relação geral inicial 

separada, os escolares constroem, com isso, a abstração substancial do objeto 

estudado. Continuando a análise do material, descobrem a vinculação regular 

dessa relação inicial com suas diferentes manifestações obtendo, assim, a 

generalização substantiva do objeto estudado. 

 

 Davídov (1988, p. 175) destaca que conforme os estudantes começam a operar por meio 

de abstrações e generalizações se inicia a fixação dos conceitos, ou seja, há uma nova qualidade 

psíquica. Ainda, o pensamento dos escolares se orienta pelo método do geral ao particular, 

possibilitando perceber as relações mais particulares dos conceitos, pois conseguem acessar o 

núcleo do conhecimento, sua história e desenvolvimento.  

 A reprodução do percurso do conhecimento nos estudantes faz com que eles percebam 

os processos inerentes à criação real das necessidades reais dos bens materiais e culturais. Esse 

movimento cria as bases psicológicas da consciência e do pensamento teórico. Possibilita o 

planejamento das ações, a reflexão sobre o conhecimento, a busca pela solução dos problemas 

e a análise do percurso percorrido pela humanidade. É um movimento complexo que os 

estudantes realizam quando estão em atividade de estudo. 

 A complexidade da atividade de estudo se revela desafiadora tanto para o professor, que 

planeja sua atividade de ensino e a atividade do estudante, como para a criança, que estará em 

atividade à medida que sinta a necessidade de aprender determinado conceito. Ao mesmo tempo 

                                                           
26 Lê-se no original: Al iniciar la asimilación de cualquier disciplina científica, los alumnos, con ayuda del maestro, 

analizan el contenido del material didáctico, separan en él alguna relación general inicial, descubriendo 

simultáneamente que se manifiesta en muchas otras relaciones particulares existentes en el material dado. Fijando, 

por medio de signos, la relación general inicial separada, los escolares construyen, con ello, la abstracción 

sustancial del objeto estudiado. Continuando el análisis del material, descubren la vinculación regular de esta 

relación inicial con sus diferentes manifestaciones y así obtienen la generalización sustancial del objeto estudiado 

(DAVÍDOV, 1988, p. 175).  
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que o conteúdo teórico é necessidade criada, também é objeto da atividade de estudo. Apropriar-

se dos conhecimentos teóricos verdadeiramente só é possível à medida que os sujeitos 

participam do processo de elaboração, constituição interna e externa dos conceitos. Esse 

processo dá-se na atividade de estudo, que será refletida no psíquico da criança, isto é, 

internalizada. 

 De acordo com Davídov (1988, p. 181), para solucionar as tarefas de estudo, deve-se 

realizar as seguintes ações: 1) transformação dos dados da tarefa a fim de revelar a relação 

universal do objeto estudado; 2) modelação da relação diferenciada em forma objetivada, 

gráfica ou por meio de letras; 3) transformação do modelo da relação para estudar suas 

propriedades em forma pura; 4) construção do sistema de tarefas particulares que podem ser 

resolvidas por meio de um procedimento geral; 5) controle da realização das ações anteriores; 

e 6) avaliação da assimilação do procedimento geral como resultado da solução da tarefa de 

aprendizagem dada. 

 Essas ações de aprendizagem refletem o modo pelo qual a criança irá resolver os 

problemas propostos a ela. O estudante, primeiramente, buscará relacionar e compreender o 

conceito em sua dinâmica universal, qual a relação que o conhecimento tem com o geral, 

universal. O pressuposto da modelação é entendido como uma forma objetivada, ou seja, com 

tornar real o modelo de aprendizagem, como revelar as suas características internas.  

 Adiante, a terceira ação corresponde à transformação do objeto de conhecimento em sua 

forma não oculta, ou seja, vê-se as suas particularidades, as quais são possíveis reconstruir no 

modelo e readaptá-lo. É nessa ação que a criança verá o núcleo do conceito. A quarta ação 

corresponde a construção do sistema de tarefas, ou seja, permite que as crianças concretizem a 

tarefa de aprendizagem inicial, podendo converter essa modelação para outros procedimentos.  

 As quatro primeiras ações são meios para criar uma modelação para resolver problemas 

particulares. É neste momento que as crianças percebem o movimento do abstrato ao concreto, 

do geral ao particular. Assim, internalizam o conceito estudado porque realizam o caminho 

histórico do conhecimento teórico. 

 Davídov (1988)27 destaca que os estudantes resolvem a tarefa por meio da construção 

de um método geral. Após ter compreendido as conexões internas dos conceitos, a criança 

consegue operar com conceito teórico em várias situações. Ressalta, ainda, que “a assimilação 

                                                           
27 Lê-se no original: “la asimilación plena de los conceptos teóricos tiene lugar en el proceso de solución, por los 

escolares, de las tareas de estudio, cuyo sentido general es parecido a las tareas que, en didáctica, se llaman 

“cognoscitivas”” (DAVÍDOV, 1988, p. 190). 
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plena dos conceitos teóricos ocorre no processo de solução, pelos escolares, de tarefas de 

estudo, cujo sentido geral é parecido com o das tarefas que, em didática, se chamam de tarefas 

“cognoscitivas”” (DAVÍDOV, 1988, p. 190). 

 Portanto, a atividade de estudo não pode ser reduzida ao amontoado de tarefas soltas 

que não contemplem o movimento do conceito até sua definição. Ao organizar o ensino o 

professor necessita planejar a atividade de estudo das crianças com vistas ao desenvolvimento 

do pensamento teórico. 

 

3.2 A necessidade da organização do ensino: a Atividade Orientadora de Ensino como 

mediação  

 

 Como já elucidado no decorrer desse trabalho, explicitamos a necessidade de organizar 

o ensino porque a correta organização dele promove o desenvolvimento humano, conforme 

ocorre a assimilação dos conhecimentos teóricos. Nesse contexto formativo se insere a 

Atividade Orientadora de Ensino (AOE) como forma de sistematizar o conhecimento para que 

seja ensinado aos estudantes, formando uma unidade dialética. 

 

 

  

 

 

    

  

   

 

  

 O professor, em sua atividade de ensino, sente a necessidade de organizar os conteúdos 

escolares porque espera que os estudantes possam assimilá-los. Nesse conjunto de necessidades 

do professor é necessário, também, organizar a aprendizagem dos estudantes. 

 Nesse ambiente formativo se insere a Atividade Orientadora de Ensino como mediadora 

na atividade pedagógica, ou seja, está entre o conteúdo a ser ensinado, o professor que sente a 

necessidade de organizar esse ensino e o estudante que precisa apropriá-lo. A atividade 
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pedagógica, pensada nos pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino, possibilita dar 

“movimento aos processos de ensino e de aprendizagem” (MOURA et al, 2019, p. 413), com 

vistas à apropriação da experiência social da humanidade pelos sujeitos partícipes ativos do 

processo, desenvolvendo-os humanamente. Assim, a Atividade Orientadora de Ensino nos 

ajuda a pensar em um “modo de organização do ensino para que a escola cumpra sua função 

principal, que é de possibilitar a apropriação dos conhecimentos teóricos pelos estudantes e o 

desenvolvimento de suas personalidades” (MOURA et al, 2019, p. 421). 

 A Atividade Orientadora de Ensino se insere, neste estudo, como mediação para o 

processo de significação nos conceitos da Língua Portuguesa. Assim, para maior conhecimento 

sobre a ela, realizamos uma revisão de literatura e observamos que as maiores produções que 

tratam/desenvolvem a Atividade Orientadora de Ensino estão concentradas na área da 

Matemática, um total de 53 dentre as 70 revisadas. Essas pesquisas estão relacionadas aos 

grupos de estudos e pesquisas cujo orientadores fazem parte do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Atividade Pedagógica (GEPAPe-FEUSP) e, ou tiveram contato com os integrantes do 

grupo, ou fizeram parte do referido grupo. 

 O gráfico 3 expressa como a Atividade Orientadora de Ensino vem crescendo enquanto 

experimento didático-formativo e investigativo para a organização do ensino em diversas áreas: 

 

Gráfico 3: Quantitativo de pesquisas sobre a AOE entre 2002 a 2018 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com base na Capes. 
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 Esses números são importantes porque nos indicam que a Atividade Orientadora de 

Ensino está ganhando força e cada trabalho explicita, de formas diferentes, suas potencialidades 

e desenvolvimento tanto em formações continuadas com professores como no desenvolvimento 

dessa proposta com as crianças, jovens e adultos. 

 Do total de 70 trabalhos analisados, 57 desenvolveram a Atividade Orientadora de 

ensino com crianças, professores, futuros professores em cursos de licenciatura, no ensino 

superior em cursos não destinados à docência, adolescentes e jovens e adultos no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

  Desses 70, apenas dois trabalhos não foram encontrados, sendo eles de Silvia Carvalho 

Araujo Tavares (2002)28, cujo título foi “A profissionalidade ampliada na atividade 

educativa”, apresentado pela  Universidade de São Paulo – FEUSP; e de Dimair de Souza 

França (2005)29, cujo título foi “A constituição da docência: o que se ensina e o que se 

aprende sobre o fazer docente na relação entre professoras em exercício e futuras 

professoras”, apresentada pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, campus de 

Araraquara/SP – UNESP. Desse modo, não podemos inferir sobre o conteúdo.  

 Elaboramos uma tabela que mostra os trabalhos que desenvolveram a Atividade 

Orientadora de Ensino, um total de 57 (apêndice, p. 186). 

 O grupo de estudos GEPAPe foi criado há mais de uma década e está vinculado à 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP).  O Grupo é composto por 

docentes da Educação Básica e nível superior e por estudantes de graduação e pós-graduação, 

todos de diferentes áreas do conhecimento. Eles exercem reflexões sobre a atividade de ensino 

e a atividade de aprendizagem, principalmente na organização do ensino na matemática. 

 De acordo com as informações fornecidas pelo site30 do GEPAPe, o grupo realiza ações 

coletivas, elabora, executa e avalia oficinas pedagógicas, realizam acompanhamento 

pedagógico de profissionais da rede pública e estudam os pressupostos teóricos e 

metodológicos na organização do ensino. Esse grupo tem possibilitado aos acadêmicos e 

                                                           
28O presente trabalho não se encontra disponível nas plataformas das bibliotecas digitais. Tivemos acesso ao 

resumo apenas na página do GEPAPe, no entanto, não foi possível analisar se desenvolveu ou não a Atividade 

Orientadora de Ensino. Desse modo, esse trabalho não se encontra na tabela do apêndice, que explicita os trabalhos 

que desenvolveram a proposta de ensino.  
29Esse trabalho também não consta na tabela do apêndice pelo fato de não o encontrarmos nas plataformas das 

bibliotecas digitais. Desse modo, não há como sabermos se desenvolveu ou não a Atividade Orientadora de Ensino. 
30 http://www2.fe.usp.br/~gepape/ 
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professores uma sólida formação, fundamentada nos princípios do desenvolvimento humano 

omnilateral. 

 Para visualizarmos mais amplamente as produções do grupo em questão, organizamos 

uma tabela onde constam as produções científicas no âmbito do GEPAPe, segundo informações 

fornecidas pelo site31. No entanto, a última atualização do site foi no ano de 2010 (apêndice, p. 

193).  

 A busca nos revelou que a grande maioria das produções foram orientadas pelo 

professor Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura e os seus mestrandos e doutorandos, à época.  

Atualmente, eles orientam estudantes de graduação e pós-graduação em diferentes 

universidades no Brasil na mesma linha teórica, criando uma rede de estudos sobre a Teoria 

Histórico-Cultural, a Teoria da Atividade e os pressupostos da Atividade Orientadora de 

Ensino.  

 A importância desse grupo se refere à rede de pesquisas e estudos que vem realizando 

há mais de uma década, formando professores para uma melhor atuação teórica e prática que 

amplia as possibilidades de intervenções no campo educacional brasileiro, compreendendo-o 

em sua multiplicidade de contradições. 

 Outro dado relevante foi a criação do projeto Clube de Matemática32, sendo importante 

fonte de busca sobre a Atividade Orientadora de Ensino, pois desenvolvem esse experimento 

formativo em formações docentes com acadêmicos dos cursos de Matemática, Pedagogia e 

Educação Especial33, e contribuem na divulgação em âmbito nacional, explicitando suas 

potencialidades na organização do ensino. Essas pesquisas se referem ao ensino dos conceitos 

matemáticos, à formação de professores dos referidos cursos acima citados e à avaliação. 

 As pesquisas analisadas nos trazem inúmeros dados sobre as potencialidades da 

Atividade Orientadora de Ensino. Uma delas é de Santos (2016)34 ao analisar e descrever uma 

                                                           
31 Como dito, o site do Gepape encontra-se desatualizado e os dados acima estão de acordo com o que, atualmente, 

há disponível. No âmbito do grupo em questão, há muitas produções que não se encontram no referido site. 

Disponível em: < http://www2.fe.usp.br/~gepape/dissertacoes.html>. 
32O Clube de Matemática é um projeto de estágio da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(FEUSP), que atende os acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Matemática desde 1999. O Clube de Matemática 

é um ambiente formativo, em que os estagiários interagem com os estudantes da Escola de Aplicação da FEUSP, 

garantindo a unidade teórica e prática. A partir de 2010 o Clube passou a atender os acadêmicos de Metodologia 

de Ensino de outras licenciaturas. Para mais informações, consultar o site http://www4.fe.usp.br/estagios/clube-

da-matematica-ciencias-e-geografia.  
33O curso de Educação Especial é apenas ofertado pela Universidade Federal de Santa Maria, compondo o grupo 

de pesquisas e estudos sobre matemática e a Atividade Orientadora de Ensino. 
34Essa pesquisa não se soma às apresentadas nas tabelas porque ela não colocou em suas palavras-chave a 

Atividade Orientadora de Ensino, mas foi objeto de análise por falar sobre a proposta e suas potencialidades na 

organização do ensino. 
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atividade desencadeadora de aprendizagem, criada por um grupo de professores (Maria Isabel 

Batista Serrão – Universidade Federal de Santa Catarina; Ademir Damazio – Universidade do 

Extremo Sul Catarinense; Elaine Araújo Sampaio – Universidade de São Paulo; Flávia da Silva 

Ferreira Asbahr – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; Josélia Euzébio Rosa 

– Universidade do Sul de Santa Catarina e Manoel Oriosvaldo de Moura – Universidade de São 

Paulo) em um curso de especialização promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina 

entre 2010 e 2012.  

 A proposta de ensino parte da história virtual35 “Verdim e seus amigos”, sobre o 

conceito de Medida, desenvolvida com uma turma do segundo ano do Ensino Fundamental I – 

Anos Iniciais. A situação desencadeadora foi desenvolvida por uma professora da rede de 

ensino de Santa Catarina. 

 A referida professora manifestou inquietações sobre como ensinar o conceito de 

Medida, e a partir disso foram organizados três encontros sobre o tema. Nos encontros foram 

abordados o conceito de Medida e como organizá-lo para o ensino partindo dos pressupostos 

da Atividade Orientadora de Ensino. 

 Após realizar o estudo sobre o conceito de medida com a professora da turma, ela 

decidiu desenvolver a história virtual com seus estudantes, e dispôs de materiais didáticos para 

o ensino: a história, tiras de papel de diferentes comprimentos e imagens dos personagens da 

história. 

 A professora partiu da seguinte problemática: como podemos medir a sala sem utilizar 

nenhum tipo de instrumento? Segundo Santos (2016, p. 155), “na medida em que as crianças 

criavam suas hipóteses, manifestando-se oral e corporalmente, a professora pedia a ajuda das 

crianças para que ela escrevesse no quadro, atuando como escriba”. 

 À medida que a proposta de ensino era desenvolvida, a professora observava como as 

crianças se mobilizaram a ajudar o personagem principal da história. De acordo com Santos 

(2016, p. 157),  

Suas manifestações, segundo a professora, puderam ser identificadas nas falas 

das crianças em todos os momentos quando elaboram e reelaboram suas 

respostas, demonstrando que estavam participando ativamente da atividade. 

Por meio de uma situação-problema imaginária as crianças elaboraram, 

projetaram, refletiram e organizaram estratégias para a sua solução. Essa 

                                                           
35A História Virtual caracteriza-se como um instrumento didático-metodológico da Atividade Orientadora de 

Ensino, porque por meio dela objetiva-se o movimento conceitual relacionado a determinados conhecimentos e 

são criadas situações problematizadoras que desencadeiam ações tanto de ensino como de aprendizagem 

(SANTOS, 2016). 
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mobilização gerou situações em que a equivalência e o cálculo se 

apresentaram como uma necessidade para a realização das ações para a 

maioria das crianças e para a professora. Constataram que havia uma relação 

de proporcionalidade entre as grandezas, ou seja, uma poderia ser o dobro ou 

a metade da outra. Assim, passaram a efetuar os cálculos para se produzir o 

resultado da quantidade exata de passos que cada personagem deveria dar para 

chegar à casa de Verdim. 

 

 A atividade proposta, mesmo tendo seu foco na matemática, fez referência à Língua 

Portuguesa quando inseriu um escriba, no caso a professora, que enfatizou a necessidade da 

comunicação escrita e sua função social, pois houve a inserção do desenho de mapas como 

meio de instruir os amigos de Verdim para chegar em sua casa.  

 Santos (2016, p. 157) descreve que  

O desenho se apresentou para as crianças como instrumento e processo 

inerentes à atividade de aprendizagem, ao mesmo tempo em que era uma 

forma de expressão do seu pensamento e sua objetivação era também o modo 

pelo qual a humanidade criou formas de registro, representação do mundo e 

comunicação entre os sujeitos.  
 

 Isso nos mostra que mesmo sendo uma proposta com o intuito de que as crianças 

apreendessem o conceito de medidas, a língua escrita se fez necessária, demonstrando que a 

Atividade Orientadora de Ensino pode ser organizada, também, nos conceitos da Língua 

Portuguesa. 

 Santos (2016) conclui que o ensino pautado na Atividade Orientadora de Ensino 

mobilizou, inicialmente, a professora por meio da necessidade de ensinar com sentido conceitos 

da matemática, gerando motivos para agir. Os objetivos apareceram quando ela precisou 

organizar situações que mobilizassem as crianças, respeitando as características do processo de 

desenvolvimento delas, pois se encontravam no movimento de transição entre a atividade 

principal do brincar para a atividade principal estudo. Ainda,  

 

Organizou o ensino de modo que situações imaginárias fossem criadas ao 

mesmo tempo em que apresentava elementos relacionados aos conhecimentos 

que pudessem contribuir para a formação do pensamento teórico das crianças, 

por meio do levantamento de hipóteses na resolução de um problema teórico 

(SANTOS, 2016, p. 158). 

 

 A autora, em sua síntese, mostra-nos que a história virtual e as Situações 

Desencadeadoras de Aprendizagens são potencialmente aplicáveis por apresentar os 

instrumentos e ferramentas necessários para a elaboração do pensamento teórico. Desse modo, 
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“tal situação-desencadeadora apresentava traços de situações semelhantes às que a humanidade 

pode ter enfrentado diante da necessidade de mensurar grandezas contínuas e comunicá-las” 

(SANTOS, 2016, p. 160). 

 Assim, Santos (2016, p. 161) conclui: 

A AOE permite que as relações entre criança, infância, escola sejam 

consideradas em suas bases históricas, ou seja, oferece instrumentos teórico-

metodológicos para que o professor possa produzir “a síntese histórica do 

conceito” e criar situações de ensino que promovam a aprendizagem da 

criança e consequentemente o desenvolvimento dela como um ser humano. 

 

 Santos (2016) trouxe em sua dissertação elementos importantes para pensarmos a 

Atividade Orientadora de Ensino na relação estabelecida entre a criança, a infância, a escola e 

o ensino, vemos surgir possibilidades para a organização do ensino com todos os conceitos, 

uma vez que não há conceitos escolares que estejam desconectados de suas bases históricas. 

 Lucion (2015), cujo título de seu trabalho foi A organização do ensino de matemática 

no contexto de inclusão, apresentou importante reflexão sobre a organização do ensino em 

matemática com duas alunas especiais incluídas numa sala do 2° ano do Ensino Fundamental I 

– Anos Iniciais, e enfrentavam dificuldades na apropriação do conceito de número. 

 A pesquisadora era também professora das alunas e organizou o ensino com base nos 

pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino. O movimento começou com a própria 

pesquisadora/professora, pois necessitava compreender esse universo da criança e da 

especificidade da matemática. 

 Desse modo, desenvolveu duas propostas: Camila, a menina que colore desenhos e Uma 

tarde de verão divertida. As propostas buscaram colocar as alunas em atividade, semelhante a 

que o homem vivenciou historicamente na necessidade de controlar as quantidades. 

 A primeira proposta foi desenvolvida por meio de uma história virtual que buscava a 

apropriação do conhecimento matemático relativo à correspondência um a um (Lucion, 2015). 

A história virtual consistia em narrar uma história ao redor da personagem Camila, que havia 

emprestado lápis de cor verde para uma amiga, mas como ela era pequena demais, não sabia 

contar, e assim não saberia se sua amiga devolveria a mesma quantidade de lápis que havia 

levado.  

 Depois de contar a história, a pesquisadora/professora apresentou a seguinte Situação 

Desencadeadora de Aprendizagem: como podemos ajudar Camila a saber a quantidade de lápis 

que havia emprestado, lembrando que Camila é bem pequena e não sabe os números? A autora 
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relata que após contar a história virtual e propor as Situações Desencadeadoras de 

Aprendizagem, as estudantes começaram a interagir e buscar soluções para os problemas. 

 Lucion (2015, p. 106) relata que  

A necessidade de resolver o problema de Camila, isto é, controlar a quantidade 

de lápis, levou as alunas a estabelecerem a relação entre os lápis e as pecinhas. 

Isso indica que elas buscaram na correspondência um a um a solução para o 

controle das quantidades, assim como, historicamente, o homem fez ao 

estabelecer relações entre contadores e quantidades a serem contadas. 

  

 No desenvolvimento da primeira atividade, a autora levanta importante questionamento 

sobre poder incluir outras áreas do conhecimento numa mesma situação, a qual inseriu a 

elaboração de um cartaz, utilizando elementos da língua materna para fazê-lo. 

 No cartaz havia, explicitamente, a Língua Portuguesa, como coloca Lucion (2015, p. 

110) 

A escrita compreendeu a abordagem da diferenciação entre letras, sílabas e 

palavras, contemplou a correspondência entre a grafia de letras e o seu 

respectivo fonema, mencionando que, a partir das letras que compõem o 

alfabeto, são estruturados diferentes nomes. Com o cartaz, objetivou-se a 

escrita e a leitura, envolvendo a língua portuguesa, assim como a interpretação 

do enredo da história. 

 

 Desse modo, Lucion (2015, p. 110) enfatiza que  

A AOE, como proposta teórico-metodológica para o ensino da matemática, 

viabiliza também elaborar e propor situação de aprendizagem associada a 

outras áreas do conhecimento, o que pode se constituir como fator 

significativo para os alunos, como no exemplo relatado  
 

 Assim como a primeira proposta foi positiva para a aprendizagem das aulas, a segunda 

não foi diferente. A história virtual Uma tarde de verão divertida objetivou o conceito de 

agrupamento, pois, assim como o conceito de um a um, o conceito de agrupamento também 

compõe o conceito de número. 

 A história foi sobre Cadu, que gostava muito de jogar bola de gude. Ele foi brincar com 

seus amigos de bola de gude e antes de iniciar a brincadeira, um de seus amigos o questionou 

sobre a quantidade que havia no pote. Cadu não sabia dizer. Então dessa situação surgiu o 

problema a ser resolvido pelas duas alunas: ajudar Cadu a contar de forma rápida e eficiente.  

 Nos episódios trazidos pela autora, suas falas estavam direcionadas às alunas para que 

elas elaborassem conceitualmente grupos de bolas de gude, não contar apenas de um em um. 

Assim, no desenrolar da aula, a pesquisadora/professora realizava ações que buscava a 
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apropriação dos conceitos sobre a construção de agrupamento, que foi realizado por meio de 

muita interação e mediação. 

 Lucion (2015, p. 131) destaca que  

As alunas demonstraram seguir o princípio que rege o sistema de numeração 

atualmente adotado. Isto é, concluíram que a organização das bolas de gude 

em grupos de 10 consistia na forma mais rápida e eficaz de colaborar com o 

personagem principal a fim de que pudesse descobrir a quantidade disposta no 

interior do seu recipiente. 
  

 A autora conclui sua experiência afirmando que todos podem aprender e se desenvolver, 

pois “independente de condições mentais, físicas e/ou sensoriais, apresenta capacidade para 

evoluir e desenvolver a inteligência, contudo é imprescindível que sejam proporcionadas 

condições para que isso efetivamente ocorra” (LUCION, 2015, p. 134). 

 Moretti (2007), em sua tese, buscou investigar o processo de formação de professores 

em atividade de ensino ao elaborarem coletivamente situações desencadeadoras de 

aprendizagem. Os professores da área da matemática da rede pública de ensino, organizaram 

coletivamente propostas de ensino pautadas na Atividade Orientadora de Ensino. 

 A referida autora destaca que a Atividade Orientadora de Ensino, em consonância com 

a Teoria da Atividade, mostra-se comprometida com uma formação humana tanto de estudantes 

como dos professores, fato este justificado quando ocorrem mudanças significativas na 

atividade humana dos professores. A citação abaixo expressa essa mudança qualitativa: 

O professor atribuiu novos sentidos à organização das ações que permitiram a 

objetivação de sua necessidade de ensinar e de garantir condições de 

aprendizagem para seus alunos. Assim, nesse processo de formação, o 

professor viu-se diante da necessidade de reorganizar suas ações e o fez por 

meio de apropriações das formas coletivas da realização da atividade de 

ensino (MORETTI, 2007, p. 177). 

 

 Ou seja,  

Ao transformar o motivo da atividade principal de modo que este passasse a 

coincidir com o objeto da ação, o professor transformou essa ação em 

atividade. Por exemplo, podemos imaginar que para algum professor elaborar 

propostas de ensino tenha sido, em um primeiro momento, uma ação na 

atividade principal “conseguir a certificação do curso”. No entanto, quando o 

professor reconheceu na proposta elaborada por ele ou por algum colega uma 

resposta à sua necessidade cotidiana de ensinar, a ação ganhou um novo 

motivo e transformou-se em atividade (MORETTI, 2007, p. 178). 

 

 Nesse sentido, a proposta permite uma nova visão do como ensinar, de como organizar 

os conceitos de maneira que transforme tanto o professor, que também está em atividade de 
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aprendizagem, pois busca a articulação entre teoria e prática, na intenção de sistematizar o 

conteúdo para apropriação pelo estudante (MOURA et al, 2016, p.102), como do próprio 

estudante, que entrará em atividade por meio da organização do ensino sistematizada e 

intencional do professor. Não se qualifica como atividade se os sujeitos envolvidos não se 

transformarem no coletivo, no compartilhamento. Ou seja, é necessário compreender o 

conhecimento em sua dinâmica e movimento histórico, bem como nas relações sociais que ali 

se apresentam e se entrelaçam. 

 Esses trabalhos que trouxemos mais detalhadamente vão ao encontro das demais 

dissertações e teses analisadas. Todas evidenciam que a Atividade Orientadora de Ensino se 

mostra como uma possibilidade e necessidade para a organização do ensino, que envolve não 

apenas o estudante em seu processo de aprendizagem, mas também o professor, pois este 

também entra em atividade a partir de uma necessidade de se aprofundar nos conceitos que 

trabalhará ou por outro motivo que, inicialmente, não seria esse, mas se transforma ao longo do 

caminho formativo. 

 Ainda, sobre a formação do professor, pensar na organização do ensino não apenas 

pressupõe o ensino com finalidade em si, mas a humanização desses professores e estudantes, 

que é transformar em seus o produto do trabalho humano já realizado e fixado na sociedade 

como elementos da cultura. Em outras palavras, significa apropriar-se das características 

humanas, e uma delas é chegar ao pensamento teórico e tomar consciência de suas ações, como 

ressalta Cedro (2008) em sua tese, dizendo que a formação do professor não pode ficar atrelada 

ao determinismo e não-criticidade. Logo, proporcionar momentos de reflexão, e destas produzir 

novas concepções que permitirão compreender a realidade objetiva e transformá-la. 

 Desse modo, a Atividade Orientadora de Ensino não apenas nos ajuda a pensar no 

conceito a ser apropriado tanto pelo professor como pelo estudante, como proporciona 

momentos de reflexão sobre o próprio conhecimento em sua dinâmica e movimento, as relações 

sociais estabelecidas no ato de ensinar e aprender e avançar em uma educação mais humana, 

para que possamos nos distanciar das amarras de um sistema que reduz o professor a um mero 

executor de tarefas prontas e isoladas. 

 De acordo com a abordagem teórica aqui defendida, consideramos a atividade como 

promotora do desenvolvimento humano. É neste universo que a Atividade Orientadora de 

Ensino se desenvolve, pois o ensino é, também, compreendido como atividade humana 
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(SERRÃO, 2006). Assim, a Atividade Orientadora de Ensino surge como um meio de colocar 

em prática os princípios teóricos da Teoria Histórico-Cultural. 

 A história da educação brasileira apresenta muitas curvas e desvios, os quais implicam 

na qualidade da educação como um todo. São inconsistências teóricas e metodológicas que 

geram problemas de ordem psicológica, ou seja, as crianças não aprendem como deveriam e os 

professores se sentem incapazes de solucionar tais problemas. Assim, usam os mais diversos 

caminhos para objetivar o ensino, no entanto, essas ações ficam, por vezes, incompreensíveis e 

sem a devida organização. 

 Pensar metodologicamente uma teoria é um desafio constante, pois há a necessidade de 

se apropriar verdadeiramente dela para poder fazer o uso no cotidiano escolar. É nesse contexto 

que a Atividade Orientadora de Ensino nos ajuda a compreender a sua estrutura e organização 

e os motivos pelos quais ela foi elaborada. 

 O professor, como pessoa mais experiente, deve buscar a organização do ensino de 

maneira sistematizada e intencional. No entanto, são muitas dúvidas que cercam o fazer 

docente. Quais os meios mais eficazes de ensinar? O que significa “sistematizar” e 

“intencional”? Como priorizar um ensino com base em conceitos, buscando sua origem? De 

que forma posso organizar o ensino, se há muitas maneiras, como escolher? O que se 

compreende por ensino e aprendizagem? 

 Compreender a escola e tudo que a cerca é, certamente, uma tarefa complexa. O centro 

da escola está no ensino, no conteúdo e na aprendizagem. Desse modo, o professor, o estudante 

e os conteúdos são avaliados constantemente sobre a qualidade, mais especificamente sobre a 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 A função social da escola e do professor é ensinar conhecimentos que na vida cotidiana 

não seriam apropriados, supondo que se necessita de uma organização para tal. Essa 

organização, por si só, é um fator importante que merece atenção e entendimento.  

 De acordo com o professor Moura (1996, p. 32), a Atividade Orientadora de Ensino 

“orienta o conjunto de ações em sala de aula a partir de objetivos, conteúdos e estratégias de 

ensino negociado e definido por um projeto pedagógico”. Esses pressupostos partem da 

premissa que o ensino precisa ser orientado a um fim. Este, por sua vez, exige uma base que o 

oriente, que tenha um planejamento estruturado e fundamentado. A Atividade Orientadora de 

Ensino se fundamenta teórica e metodologicamente nos princípios da Teoria Histórico-Cultural, 
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cujo fundamento é um ensino organizado com a intencionalidade de formar, no estudante, as 

bases para a formação do pensamento teórico. 

 O projeto pedagógico assume tanto a formação do professor como a do estudante. São 

duas esferas que a Atividade Orientadora de Ensino considera como importante, pois busca-se 

que ambos entrem em atividade, o professor na atividade de ensino e o estudante na atividade 

de estudo. Isso ocorrerá por meio de um ensino organizado com intencionalidade social, que 

coloque os sujeitos em contato com o conhecimento humano e estes apropriem-se dele. 

 Moura et al (2010) destacam que a Atividade Orientadora de Ensino mantém a estrutura 

de atividade proposta por Alexei N. Leontiev: indica uma necessidade, que é a apropriação da 

cultura humana, um motivo real, objetivos (ensinar e aprender) e propõe ações que considerem 

as condições objetivas da escola. Esse caráter orientador, conforme Cedro (2008, p. 59), “é 

proveniente do fato de essa atividade definir os elementos fundamentais da ação educativa e 

respeitar a dinâmica das interações que surgem no espaço de aprendizagem”. 

 Serrão (2006, p. 126), explicita que a Atividade Orientadora de Ensino 

Organiza-se por meio dos seguintes elementos básicos: intencionalidade do 

professor; explicitação de uma situação-problema; momentos de interações 

entre as crianças, o professor e as diferentes fontes, em busca de possíveis 

formas de resolução de problema apresentado; e momentos coletivos de 

síntese teórica das resoluções encontradas sob a orientação da história do 

conceito e da abordagem histórico cultural do desenvolvimento humano. 

 Moura (1996, p. 33) diz que o professor precisa adquirir “capacidade para lidar com 

informações, colocando-as de forma acessível para que outros sujeitos, potencialmente 

interessados, aprendam, é na verdade a aprendizagem do professor”. Assim, antes de pensar na 

forma de como organizar as aulas, o professor precisa dominar sua atividade, ou seja, 

transformá-la em conhecimento. Lidar com o conhecimento, apropriar-se dele para poder 

organizá-lo. A forma que o conhecimento será ensinado ao estudante é a própria síntese do 

professor, é a objetivação de seu estudo sobre determinado conhecimento. 

 A Atividade Orientadora de Ensino, de acordo com Moura et al (2010, p. 111) busca “a 

transformação do psiquismo do sujeito que está em atividade de aprendizagem”. Essa 

transformação mudará o sujeito que aprende, o estudante, assim como professor, pois este 

também precisou entrar em atividade de aprendizagem para organizar o ensino. A 

transformação não ocorre de forma passiva. Ela é motivada por uma necessidade de 

transformação. A necessidade do professor é de ensinar a cultura elaborada aos escolares e a 
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necessidade dos escolares é se apropriar dessa cultura. A apropriação da cultura elaborada 

socialmente transformará o psiquismo nas suas formas mais avançadas. 

 De acordo com os estudos de Moura et al (2010, p. 111) 

Na AOE, ambos, professor e estudante, são sujeitos em atividade e como 

sujeitos se constituem indivíduos portadores de conhecimentos, valores e 

afetividade, que estarão presentes no modo como realizarão as ações que têm 

por objetivo um conhecimento de qualidade nova. Tomar consciência de que 

sujeitos em atividade são indivíduos é primordial para considerar a AOE como 

um processo de aproximação constante do objeto: o conhecimento de 

qualidade nova. A atividade, assim, só pode ser orientada. 

 Como dito acima, ao pensarmos na Teoria da Atividade sendo fundamento para a 

Atividade Orientadora de Ensino, não seria possível um ensino espontâneo, sem 

intencionalidade, uma finalidade. Para nós, o ensino e a aprendizagem pressupõem uma 

organização, sistematização. Pensá-lo enquanto desenvolvimento humano é orientar os sujeitos 

para sua atividade intelectual autônoma, formar neoformações psicológicas e poder avançar no 

desenvolvimento humano onmilateral.  

 No ensino organizado, com fundamento na Atividade Orientadora de Ensino, prioriza-

se o desenvolvimento humano, com vistas à formação do pensamento teórico no sujeito em 

aprendizagem. O pensamento teórico é um tipo de pensamento específico que se desenvolve 

em determinadas condições. Nele, de acordo com Davídov (1988), não apenas há os 

conhecimentos científicos, posto que o ser humano se constitui, também, pela arte, ética, 

estética e moral. 

 Para chegarmos ao pensamento teórico, que é o nível de pensamento mais elaborado, 

percorre-se um longo caminho de anos, que se inicia com as crianças em idade escolar. A defesa 

em organizar o ensino com base em conhecimentos teóricos se justifica porque estes formam, 

na criança, as bases do pensamento teórico que, por sua vez, forma neoformações psíquicas. 

 Davídov e Márkova (1987, p. 178-179) nos auxiliam na compreensão dos motivos pelos 

quais o ensino deve ser fundamentado em conhecimentos teóricos. Antes de tudo, destaca-se 

que o ensino organizado pautado no conhecimento empírico revela apenas a aparência dos 

objetos, ou seja, esse tipo de conhecimento não possibilita a análise das relações gerais, 

particulares e singulares do objeto a ser estudado.  

 O conhecimento empírico, por meio da observação, revela as propriedades externas dos 

objetos, considera a representação deste no lugar da essência que forma o objeto. Assim, a 

aprendizagem se limita ao conhecimento das propriedades gerais do objeto desconhecido e não 
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leva o estudante a apropriação das relações que formam a essência do objeto. A consequência 

desse tipo de ensino é um estudante que não consegue operar com conceitos teóricos, porque 

está limitado a enxergar apenas o aparente, e este, por sua vez, não possibilita formar o 

pensamento teórico. Não estamos dizendo que a empiria não seja importante, mas devemos 

partir dela, não ficarmos nela. 

 Ao mostrarmos uma garrafa de plástico com água dentro para os estudantes e nossas 

discussões ficarem apenas no plano da empiria diríamos a elas que esta é uma garrafa de plástico 

com água dentro. Ainda, a garrafa serve como meio de armazenar líquidos e a água é para 

usarmos de diversas formas (saciar a sede, molhar as plantas, etc). Usando o exemplo da garrafa 

de plástico com água dentro, pensando em seus conceitos teóricos, poderíamos orientar um 

ensino problematizador do porquê e como a garrafa foi criada, por meio de quais matérias-

primas, qual o processo de trabalho que envolve sua produção, quem participa. Da mesma 

forma com o conteúdo que há na garrafa, a água: qual sua fórmula, como chegamos ao conceito 

água, de onde vem, quais são seus estados físicos e por que tem esses estados, e o principal, 

qual foi a necessidade de estudar a água. 

 O exemplo nos dá indicativos de um ensino organizado com base em conceitos teóricos, 

que se inserem no campo do conhecimento teórico. Pensar nesse tipo de ensino exige do 

professor consciência de sua atividade de ensino, do papel que sua função exerce no 

desenvolvimento humano dos estudantes. Os conhecimentos teóricos das diferentes ciências 

compõem o pensamento teórico. 

 Davídov e Márkova (1987, p. 178) nos alertam que o ensino do conhecimento teórico 

não deve ser identificado como verbal-racionalista discursivo, porque esse tipo de ensino não 

coloca os estudantes em atividade. Se os sujeitos aprendem por meio de sua atividade, logo, se 

não estiverem em atividade, seria uma aprendizagem vazia, apenas memorizada. Organizar um 

ensino em que o professor e o estudante entrem em atividade torna-o de melhor qualidade, pois 

participam do processo de elaboração conjunta do conceito e sentem a necessidade de se 

apropriar desses conhecimentos. Assim,  

O conhecimento teórico que surge sobre a base da transformação dos objetos, 

reflete suas relações e ligações internas. Durante a reprodução do objeto em 

forma de conhecimento teórico, o pensamento sai dos limites das 

representações sensoriais (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987, p. 179 tradução 

nossa36). 

                                                           
36 Lê-se no original: “El conocimiento teórico que surge sobre la base de la transformación de los objetos, refleja 

sus relaciones y enlaces internos. Durante la reproducción del objeto en forma de conocimiento teórico, el 

pensamiento sale de los límites de las representaciones sensoriales” (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987, p. 179). 
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 É com base neste tipo de pensamento que a Atividade Orientadora de Ensino 

fundamenta sua estrutura teórica e metodológica. A formação deste pensamento ocorrerá ao 

longo da vida humana, não de forma natural. Diante disso, as ações iniciadas desde a educação 

infantil, anos iniciais, ensino fundamental II e ensino médio devem priorizar um ensino que 

busque a formação deste tipo de pensamento, especificamente humano. 

 Organizar o ensino partindo dos pressupostos da Teoria da Atividade é, também, 

considerar o elemento do coletivo. A atividade coletiva contribui para a apropriação dos 

conhecimentos porque são nas interações sociais, com o outro mais experiente, que ocorre a 

apropriação das qualidades humanas e compartilhamento de saberes. 

 Moura (1996, p. 33) destaca esse elemento importante dizendo que  

A atividade deve manter uma dinâmica que permita a interação dos vários 

conhecimentos individuais com o objetivo de aprofundar cada vez mais os 

conceitos em jogo. Ela deverá permitir tornar coletivo aqueles conhecimentos 

adquiridos pelos vários sujeitos em suas realidades sociais específicas, de 

modo que todos possam perceber o conhecimento como conjunto de saberes 

que permite leitura e intervenção objetiva nas naturezas física e social. 

 Moura et al (2016, p. 101) afirmam que “a atividade realizada em comum, coletiva, 

ancora o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, ao configurar-se no espaço entre a 

atividade interpsíquica e a atividade intrapsíquica dos sujeitos”. Desse modo, a atividade 

coletiva compõe as atividades que os sujeitos realizam e esta é de grande importância, pois 

carrega consigo a tarefa de compartilhamento do conhecimento produzido. Organizar o ensino 

partindo do coletivo é compreender a função desenvolvedora que exerce a coletividade. No que 

se refere à escola, sendo grupo social, organizar o ensino e a aprendizagem de maneira 

sistemática é considerar que a produção do conhecimento não se deu e não se dá se forma 

isolada. Somente isso configura um elemento muito importante, porque a transmissão do 

conhecimento, bem como sua elaboração, não se deu individualmente, e sim aconteceu na troca 

de conhecimentos entre os grupos sociais, passando seus conhecimentos de uma geração a 

outra, possibilitada pela linguagem: comunicação. Portanto, as atividades ocorrem na 

coletividade, não isoladamente.  

 A apropriação do conhecimento, pela criança, segundo Davídov (1988) parte do 

processo de transição, não de forma direta, entre o plano externo social para o plano interno, 

individual, ou seja, o processo de internalização não é o inverso, como acreditam muitos 

educadores. 
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 Ao compreender os elementos constituintes do processo de transição do interpsíquico 

para o intrapsíquico, torna-se incompreensível não considerar o elemento da coletividade na 

organização do ensino. Isolar as crianças das relações interpessoais com os demais colegas não 

é característica da Atividade Orientadora de Ensino, pelo contrário. 

 Lenner de Moura (1995, p. 9), destaca que o coletivo forma o indivíduo e que as 

atividades de colaboração, orientadas pelo adulto, coloca a criança em contato com seus pares, 

para que possam “intercambiar com seu meio cultural, e não apenas por meio de atividades 

independentes ou isoladas despidas de significado sociais”. Colocar os sujeitos em atividade 

pressupõe “haver o motivo para aprender e para ensinar e que ambos devem convergir num 

mesmo ponto, de forma que as ações no processo educativo sejam realmente interativas no 

sentido de resolver um problema: construir conhecimento significativo (MOURA, 1996, p. 40). 

 A interação que Moura (1996) coloca refere-se a dos sujeitos, podendo ser o professor 

com as crianças, crianças com crianças, professores com professores. A interação é elemento 

importante, a coletividade, como dito anteriormente, constitui-se fundamento na Teoria 

Histórico-Cultural. Propor um ensino com problemas a serem resolvidos possibilita aos sujeitos 

interagir com o conhecimento e percorrer os caminhos que a humanidade fez ao longo da 

formação conceitual. Problematizar e propor às crianças que ajudem a resolver problemas 

movem-nas no sentido de colocar suas funções psicológicas em movimento, ou seja, não será 

um ensino em que o professor detém o discurso absoluto. Pelo contrário, o professor orienta as 

atividades dos estudantes, levando-os a interagir com o conhecimento por meio de problemas 

a serem revolvidos. 

 Esses problemas a serem resolvidos são propostos pela Situação Desencadeadora de 

Aprendizagem, que, segundo Moraes (2008, p. 99) “constitui-se na objetivação da atividade 

de ensino, a qual contempla a elaboração e a solução coletiva e a gênese do conceito”. Esse tipo 

de situação busca a gênese do conceito, sua essência, compreendê-lo significa apropriar-se dele, 

torná-lo interno. A gênese do conceito pode ser abordada por meio de História Virtual, jogo ou 

situações emergentes do cotidiano (MOURA et tal, 2016). Ambas se qualificam como 

procedimentos metodológicos que colocam em movimento a história do conceito a ser 

estudado. 

 De acordo com Moura et al (2016, p. 120), a história virtual é  

uma narrativa que proporciona ao estudante envolver-se na solução de um 

problema como se fosse parte de um coletivo que busca solucioná-lo, tendo 

como fim a satisfação de uma determinada necessidade, à semelhança do que 

pode ter acontecido em certo momento histórico da humanidade. Para os 
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autores, o significado de virtual é encontrado ao se apresentar um problema 

na situação desencadeadora de aprendizagem que possua todas as condições 

essenciais do conceito vivenciado historicamente pela humanidade. 

 

 As situações desencadeadoras que envolvem o jogo e a problematização de determinada 

situação que emerge no cotidiano como problema a ser resolvido também tem o objetivo de 

colocar o estudante em atividade para resolver um problema semelhante ao que o ser humano 

viveu (ibidem). São situações que têm o potencial de desencadear a atividade e os conceitos se 

objetivarem no psíquico do estudante, transformando-o. 

 A importância de trabalhar com a gênese do conceito se justifica porque “forma nelas 

[nas crianças] os sistemas de ações mentais que permitem operar adequadamente com esses 

conceitos” (DAVÍDOV; MÁRKOVA,1987, p. 177, tradução nossa37). Dessa forma, ao se 

deparar em situações que envolvam determinado conhecimento, tendo a base conceitual, 

poderão realizar as operações do pensamento: análise, generalização, abstração, síntese e 

“porque as operações mentais que levam aos conceitos teóricos de um objeto de estudo são 

equivalentes aos processos de investigação e de constituição da matéria, dos seus conceitos, no 

desenvolvimento histórico de cada ciência” (LIBÂNEO, 2015). 

 As situações que desencadeiam a aprendizagem são movidas por necessidades que são 

criadas pelo professor, por meio de sua atividade de ensino. Desse modo, isso é mais um 

elemento que faz com que o ensino seja organizado de tal forma que crie necessidades e motivos 

para aprender um conceito, colocando as crianças em interação com a cultura elaborada, 

apropriando-se dela significativamente por meio das mediações dos instrumentos e do outro 

mais experiente. Assim, o ensino cria o problema e a atividade visa a solução deste problema, 

ou seja, as ações e operações estarão voltadas à resolução do problema. Portanto, as atividades 

de ensino devem revelar o processo de produção do conceito, considerando seu aspecto lógico 

e histórico (MORAES, 2008, p. 100). 

 A característica desse tipo de ensino é organizá-lo de modo que promova a atividade 

nas crianças que, segundo Moura (1996, p. 41-42), atividade é realizar  

ações dirigidas por metas, desempenhadas pelos diversos indivíduos nela 

envolvidos. O resultado da atividade como um todo, que satisfaz à necessidade 

do grupo, também leva à satisfação dos diferentes indivíduos, mesmo que cada 

um tenha se dedicado apenas a uma parte específica da tarefa em questão. 

 

                                                           
37 Lê-se no original: “forma en ellos sistemas de acciones mentales que permiten operar adecuadamente con estos 

conceptos” (DAVÍDOV; MÁRKOVA,1987, p. 177). 
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 Ainda destaca que “a atividade é fruto das ações coletivas” (ibidem, p. 42), ou seja, nada 

se forma ou transforma fora da coletividade. De uma maneira ou de outra, a coletividade é de 

suma importância para o desenvolvimento humano. Ninguém se forma isolado das relações 

sociais. É neste contexto que a Atividade Orientadora de Ensino ganha destaque na escola, pois 

a atividade coletiva forma, transforma e faz surgir novos conhecimentos, novos sistemas de 

significação, avançando no desenvolvimento da sociedade como um todo. Criar situações em 

que o estudante entre em movimento externo e interno é dar a ele a possibilidade de se apropriar 

dos conhecimentos que a humanidade, ao longo de sua história, vem construindo.  

 Desse modo, a Atividade Orientadora de Ensino possui estrutura, base teórica e 

metodológica para organizar o ensino e a aprendizagem, com vistas à mudança na conduta dos 

sujeitos envolvidos no processo a partir da apropriação dos conhecimentos teóricos, pois 

“constitui-se em um modo geral de organização do ensino, em que seu conteúdo principal é o 

conhecimento teórico e seu objeto é a transformação do sujeito no movimento de apropriação 

destes conhecimentos” (MORAES, 2008, p. 98). Portanto, a Atividade Orientadora de Ensino 

caracteriza-se como 

Um ato intencional, o que imprime uma responsabilidade ímpar aos 

responsáveis pela educação escolar. Esta, entende-se, é primordialmente a 

responsável pela aprendizagem de conceitos científicos e pelo 

desenvolvimento do pensamento teórico, orientada pela intencionalidade de 

impactar os sujeitos, proporcionando as alterações no desenvolvimento de 

suas funções psíquicas e a apropriação de conceitos científicos (MOURA et 

al, 2010, p. 114).  

  

 Desse modo, a Atividade Orientadora de Ensino está entre a atividade de ensino e a 

atividade de aprendizagem. Ela está na qualidade de mediadora dos bens culturais, 

possibilitando uma organização do ensino, cujo fundamento é a atividade humana mediada pelo 

uso dos instrumentos externos e internos e as relações interpessoais. Assim sendo, “se apresenta 

como mediação entre o significado social e o sentido pessoal; entre a objetivação e a 

apropriação; entre o conceito científico e o conteúdo escolar” (MOURA et al, 2019, p. 422). 

 Moraes (2008) sintetizou a Atividade Orientadora de Ensino, destacando os elementos 

principais que a compõe. 
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Figura 1: quadro síntese da AOE. 

              

Fonte: Moraes (2008, p. 116) 38 
 

 O quadro síntese nos apresenta que a Atividade Orientadora de Ensino está entre a 

atividade de ensino e a atividade de aprendizagem, o que significa dizer que ela se caracteriza 

como elemento mediador entre as duas atividades, do professor e do estudante. 

 A centralidade do conteúdo (conhecimentos teóricos) posiciona-se para o professor que 

precisará apropriar-se desse conhecimento para podê-lo ensinar por meio de situação 

desencadeadora de aprendizagem, propondo um problema a ser resolvido pelo sujeito em 

aprendizagem, criando uma necessidade para aprender, que gerará motivos. Para isso, o 

conhecimento teórico deve ser abordado sob a ótica do movimento do lógico – refere-se à 

reprodução da essência do objeto no pensamento humano em sua forma teórica, e do histórico 

– a história do conceito, sua origem, e como a humanidade se apropriou do conhecimento e foi 

transformando-o (KOPNIN, 1966). 

                                                           
38 Há um quadro síntese similar a este disponível do livro “A atividade pedagógica na Teoria Histórico-Cultural”, 

na página 113. 
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 Os motivos da atividade do professor é a organização do ensino de tal forma que crie a 

necessidade da apropriação daquele conhecimento teórico pela criança. Ela precisa estar 

consciente do ato educativo. Por meio da organização do professor e das devidas mediações 

com o uso dos instrumentos e ferramentas, ela mobilizará ações e as operações necessárias para 

àquele conhecimento. 

 Desse modo, o papel do professor não é de facilitador ou interventor. Como visto, sua 

função é muito clara e específica: criar a necessidade da busca pela resolução de determinado 

problema, cuja solução é a apropriação do conhecimento, isto é, o objeto do conhecimento deve 

coincidir com os motivos, os objetivos, que o motivaram a agir, os quais foram operados por 

meio dos instrumentos criados pelo ser humano.  

 Portanto, a Atividade Orientadora de Ensino toma o processo de ensino e de 

aprendizagem como atividade, promotora de desenvolvimento das máximas potencialidades 

humanas para que os bens culturais sejam apropriados e sirvam de suporte para a atuação do 

sujeito na vida prática, possibilitando o avanço da produção humana. Além disso, “conduz ao 

desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos que realizam” (MOURA, et al, 2010, p. 123). 

 Assim, como afirmam Moura et al (2010, p. 124-125) 

a AOE, como mediação, é instrumento do professor para realizar e 

compreender seu objeto de estudo: o processo de ensino de conceitos. E é 

instrumento do estudante, que, por meio dela, pode apropriar-se de 

conhecimentos teóricos. Desse modo, a AOE tem as características de 

fundamento para o ensino e é também fonte de pesquisa sobre o ensino. 

 

 As discussões realizadas nesse capítulo serviram de base para compreendermos quão 

complexa é a Atividade Pedagógica. Cada momento de reflexão sobre os elementos a 

constituem leva-nos a concluir que a Atividade Orientadora de Ensino atua como mediadora 

entre o conhecimento, o professor e os estudantes, ajudando-os na sistematização dos conceitos 

a serem ensinados, colocando os sujeitos envolvidos no processo em atividade. 

 Portanto, esta forma de organizar o processo de ensino e de aprendizagem vai ao 

encontro dos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural, que tem a finalidade de desenvolver 

humanamente e plenamente os sujeitos, sendo ativos e partícipes de todo o processo de 

apropriação do novo conhecimento. A Atividade Orientadora de Ensino é uma teoria e uma 

metodologia que fundamenta o ensino e a aprendizagem e que coloca em movimento o 

conhecimento que será apropriado, garantindo aos sujeitos o seu papel ativo no processo. Dessa 

forma, no próximo capítulo, apresentamos os dados obtidos por meio do experimento didático 

formativo. 
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IV 

O ENCONTRO DOS ATOS DE SIGNIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo discorremos sobre o experimento didático-formativo a partir da Teoria 

Histórico-Cultural e sobre a compreensão que temos de jogo desencadeador de aprendizagem. 

Descrevemos detalhadamente como a tarefa de aprendizagem foi desenvolvida e a nossa 

História Virtual. Na busca por identificar os indiciadores do processo de significação de 

ações da atividade de ensino por meio do gênero discursivo instrucional manual de 

instruções, finalizamos este capítulo apresentando os dados obtidos, divididos em dois 

episódios. Ao final, há um tópico especial, que explicita dois elementos: se a tarefa 

desenvolvida é uma História Virtual e se os estudantes se apropriaram do movimento lógico e 

histórico do conceito manual de instruções. 

 

4.1 O experimento didático-formativo 

  

 Segundo Moura e Cedro (2016), o experimento didático-formativo é fruto das pesquisas 

de Vigotski, denominadas como método genético formativo ou genético experimental, mas que 

foram ampliadas e representadas nos trabalhos de Davídov.  

 O experimento didático-formativo “é um método de investigação psicológica que 

permite estudar a essência das relações internas entre os diferentes procedimentos da educação 

e do ensino e o correspondente caráter de desenvolvimento psíquico do sujeito” (CEDRO; 

MOURA, p. 130, 2016). Ainda, o experimento didático-formativo permite que o pesquisador 

intervenha nos processos psíquicos que ele mesmo estuda, sendo ele agente ativo do processo 

de pesquisa. 

 Cedro e Moura (2016) fundamentados em Thompson (1979), caracterizam o 

experimento didático-formativo como: 

 Uma orientação para os processos descobertos pelos alunos ao 

aprenderem certos conceitos escolares; 

 A natureza longitudinal da pesquisa; 

 A intervenção do pesquisador na aprendizagem dos estudantes; 

 A constante interação entre as observações coletadas e o planejamento 

futuro das ações; 

 Os dados são mais qualitativos do que quantitativos (CEDRO; 

MOURA, p. 130, 2016). 
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 Para realizar um experimento didático-formativo, faz-se necessário uma “projeção e a 

modelação do conteúdo das novas estruturas psíquicas a constituir, dos meios psicopedagógicos 

e as vias de sua formação” (ibidem). Desse modo, projetar e modelar o conteúdo de tal maneira 

que leve os estudantes a criar novas estruturas psíquicas. Em nosso caso, foi a elaboração de 

uma situação desencadeadora de aprendizagem que objetivasse o processo de significação nos 

conteúdos de Língua Portuguesa, inerentes à linguagem, isto é, tomamos o ensino da Língua 

Portuguesa enquanto Linguagem, visando um ensino desenvolvimental geral dos estudantes. 

 O experimento realizado nesta pesquisa partiu de uma situação desencadeadora de 

aprendizagem, primeiramente por meio da contextualização a partir da história virtual “Clarice 

e seus amigos em apuros”, depois, distribuímos aos cinco grupos um jogo cada, para que 

pudessem manuseá-lo e analisá-lo, e então criar as hipóteses para a produção, oral e escrita, do 

gênero discursivo instrucional.  

 Com o experimento, buscou-se que os estudantes “entrassem” em atividade para que 

pudéssemos compreender o processo de significação da linguagem, uma vez que “as atividades 

humanas são formas de relação do indivíduo com o mundo, dirigidas por motivos e por 

necessidades” (CEDRO; MOURA, 2016, p. 131). É por meio da linguagem que se materializa 

o processo de significação e, ao mesmo tempo, nas relações sociais, transforma-se o psiquismo 

humano, tornando interno a significação externa, em uma relação dinâmica de partilha. 

 Desse modo, a Atividade Orientadora de Ensino além de possibilitar a organização do 

ensino também é parte do experimento didático-formativo, uma vez que se tornou fonte de 

pesquisa sobre o ensino e sua organização, fornecendo dados importantes para análise 

(MOURA et al, 2019, p. 421). O experimento didático-formativo possibilitou colocar em 

movimento o fenômeno investigado a partir de um problema coletivo em que os estudantes 

deveriam buscar uma solução para o problema coletivamente, partilhando hipóteses, palavras, 

frases, isto é, significados para construir um texto coletivo como síntese do problema proposto 

na história virtual. 

  

4.2 O jogo como recurso desencadeador de aprendizagem 

  

 Compreender a especificidade do jogo é uma tarefa complexa, pois há várias 

compreensões da palavra jogo. De acordo com Kishimoto (2005), dependendo do contexto há 

determinada compreensão do que é o jogo. O jogo é instrumento da cultura, que está vinculado 
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à língua, pois “toda denominação pressupõe um quadro sociocultural transmitido pela 

linguagem e aplicado ao real” (KISHIMOTO, 2005, p. 16). Por isso, cada contexto social 

compreende o jogo de maneiras diversas, todavia, o jogo pode ser visto a partir de três 

elementos principais: “1) o resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um 

contexto social; 2) sistema de regras; e 3) um objeto” (ibidem). 

 O que caracteriza o jogo enquanto jogo é a diferenciação de significados dependendo 

do contexto, o conjunto de regras pensados e negociados nestes contextos e o objeto que 

materializa o jogo. O jogo de cartas, por exemplo, é jogado de inúmeras maneiras. Cada 

contexto social atribuiu ao jogo de cartas significados diferentes. Desse modo, para 

compreender o jogo precisa-se compreender o contexto social o qual ele está inserido. 

 A autora traz a história do jogo sendo desenvolvido em períodos diferentes da história 

da humanidade. A associação do jogo à educação começou com o período do Renascimento, 

juntamente com o sentimento de infância que vinha se desenvolvendo. O jogo, nesse período, 

se inseria na brincadeira como uma forma mais lúdica de ensino e favorecia o desenvolvimento 

da inteligência da criança, assim “o jogo infantil torna-se forma adequada para a aprendizagem 

dos conteúdos escolares” (ibidem, p. 28). Mas esse jogo, a partir dessa concepção romântica da 

infância, tinha um caráter espontâneo, livre, no qual a criança poderia expressar sua natureza e 

qualidades espontaneamente. 

 Diferentes autores abordaram o conceito de jogo, desenvolvendo-o de acordo com as 

concepções que tinham. O jogo já foi compreendido pelo viés romântico de criança e infância, 

com caráter científico, relacionado à biologia, e entendido como produção cultural, sendo 

resultado de processos sociais. Nos deteremos nesta última compreensão. 

 O jogo como resultado dos processos sociais encontra fundamento na Teoria Histórico-

cultural, uma vez que é a partir das relações sociais que o ser humano cria seus modos de 

existência, internaliza os processos educativos e altera significativamente suas funções 

psíquicas. O jogo é, portanto, produto da cultura, que possui um sistema de significação que o 

caracteriza. 

 Pensando no contexto escolar, o jogo eleva seu status para jogo educativo, que ensina 

de maneira lúdica conteúdos escolares. A nova concepção de jogo, mais relacionado ao 

contexto escolar, data dos tempos do Renascimento, mas ganha ênfase com a expansão da 

educação infantil. Essa nova visão de jogo é “entendido como recurso que ensina, desenvolve 

e educa de forma prazerosa” (KISHIMOTO, 2005, p. 36). 
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 Ao considerarmos o jogo como produto da cultura e que promove desenvolvimento, 

logo o jogo também precisa ter a intencionalidade educativa, ou seja, faz-se necessário 

planejamento. A intencionalidade aqui se refere que, ao usar o jogo como recurso para o ensino 

de conteúdos, este necessita ter planejamento, ter objetivo explícito, isto é, o que o educador 

pretende desenvolver nos estudantes com determinado jogo.  

 Essa concepção de jogo como produto das relações sociais se diferencia da concepção 

de jogo que a perspectiva do Construtivismo traz. O jogo, na ótica construtivista, significa 

apresentar o jogo para a criança e ela descobrirá, por meio da manipulação, os conceitos 

inerentes ao objeto. Segundo Moura (2005, p. 86), “essa concepção tem levado a práticas 

espontaneístas da utilização dos jogos nas escolas”. Esta visão desconsidera os elementos 

intrapsíquicos, a relação social como promotora de aprendizagem e desenvolvimento. 

 Diferentemente do Construtivismo, o jogo, a partir da Teoria Histórico-cultural, está 

“impregnado de conteúdos culturais e que os sujeitos, ao tomar contato com eles, fazem-no 

através de conhecimentos adquiridos socialmente” (ibidem, p. 88). O jogo é entendido como 

um sistema de significação que está cheio de aprendizagens, pois ao ter contato com 

determinado jogo, demonstra a síntese de uma significação, expressos por meio da linguagem.  

 As crianças, quando participam de jogos com regras, compreendem que ali está 

materializado um “conjunto de conhecimentos veiculados socialmente, permitindo-lhes novos 

elementos para apreender os conhecimentos futuros” (ibidem, p. 88). O jogo com regras 

possibilita o desenvolvimento cognitivo das crianças, assim, conforme aprendem novas regras 

e as internalizam, é um novo processo de desenvolvimento. 

 O jogo enquanto processo educativo promove o desenvolvimento dos estudantes à 

medida que é intencionalmente organizado, já que está “carregado de conteúdo cultural e assim 

o seu uso requer um certo planejamento que considere os elementos sociais em que se insere” 

(ibidem, p. 89). Portanto, ele não pode ser visto como passatempo para as crianças, ou 

apresentá-los sem a devida organização e sem planejamento. O jogo expressa a síntese de um 

longo processo de produção de conhecimentos. 

 A partir dessa compreensão de jogo enquanto produto cultural, este deve ser organizado 

com a intencionalidade de promover aprendizagem e desenvolvimento, requerendo “um plano 

de ação que permita a aprendizagem de conceitos” (ibidem, p. 89). Em nosso caso, o jogo foi o 

meio de investigar o processo de significação, para tanto, fornecemos aos estudantes os objetos 

que compõe o jogo de tabuleiro (um tabuleiro, um dado, cinco peças que representam os 
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jogadores e vinte cartas com dicas sobre diferentes conteúdos curriculares), mas sem as regras 

que orientam as ações dos participantes.  Os estudantes teriam a tarefa de produzir um manual 

de instruções, para ser enviado à personagem fictícia Clarice, resolvendo o problema proposto 

na história virtual. 

 O problema proposto aos estudantes levou-nos a aguçar nosso olhar no sentido de captar 

e entender como se dava o processo de significação, as negociações para compor o texto 

instrucional. O jogo foi inserido como material manipulável e deveria ser observado para que 

conseguissem produzir o gênero discursivo instrucional manual de instruções, para resolver o 

problema. Assim, ele faz parte do problema a ser resolvido, uma vez que não havia regras pré-

estabelecidas para dizer como seria jogado. Portanto, assumimos o jogo com a finalidade de 

desenvolver habilidades de resolução de problemas, “possibilitando ao aluno a oportunidade de 

estabelecer planos de ação para atingir determinados objetivos, executar jogadas segundo este 

plano e avaliar sua eficácia nos resultados obtidos” (MOURA, 2005, p. 90). Desse modo, ele é 

compreendido como atividade. 

 

4.3 A História Virtual “Clarice e seus amigos em apuros” 

  

 A partir do estudo nos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural e da Atividade 

Orientadora de Ensino, bem como dos diferentes gêneros discursivos, elaboramos uma proposta 

de ensino com o objetivo de compreender o processo de significação em uma atividade coletiva 

por meio da história virtual Clarice e seus amigos em apuros. A história virtual é uma 

possibilidade metodológica que se insere como uma situação que poderá desencadear a 

aprendizagem dos estudantes, que objetivou reconstituir e recuperar a história e a lógica do 

conceito a ser ensinado. O objeto de estudo na história virtual que apresentamos neste trabalho 

é o gênero discursivo instrucional manual de instruções. 

 Essa situação desencadeadora de aprendizagem consistiu em “colocar” as crianças em 

atividade, partindo de uma necessidade e de motivos, que desencadeassem o processo de 

significação na elaboração do gênero discursivo instrucional manual de instruções e as 

especificidades da língua materna. 

 Vejamos a história virtual “Clarice e seus amigos em apuros”: 
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Clarice e seus amigos em apuros 

Era uma vez uma menina que se chamava Clarice e tinha 10 anos. Clarice gostava 

muito de ler e adorava um desafio. Na biblioteca de sua cidade havia uma sala muito 

grande que tinha muitos materiais, como: livros, revistas, panfletos, artigos, contos, 

jogos, brinquedos, e muito mais. Certa vez, Clarice, que estava circulando pela grande 

sala, avistou um baú e nele havia muitos brinquedos e jogos. Tinha de tudo: bonecas de 

pano, carros de madeira, minicozinha com panelas, pratos, talheres etc, jogo de xadrez, 

jogo de bolas de gude, jogo de cartas. Mas um, em especial, chamou sua atenção. Era 

um amontoado de cartas com perguntas em forma de dicas dos mais variados assuntos, 

relacionados aos conteúdos que ela estudava na escola, um tabuleiro e um dado. Ela 

resolveu jogar um pouco, inicialmente sozinha, mas aí percebeu que não conseguia 

jogá-lo. Ela resolveu chamar seus amigos para ajudá-la, mas... adivinhem?! Eles 

também não sabiam jogar. Clarice e seus amigos pensaram...pensaram...reviraram o 

baú para ver se havia alguma explicação de como jogar, mas não encontraram nada! 

Eles não sabiam como jogar. Não tinham nem ideia de como começar... 

Esse relato chegou até a turma do 4° ano B para que as crianças pudessem ajudá-los a 

desvendar esse mistério: Clarice tem um jogo, mas não sabe jogar. E agora, como 

jogar, como ajudá-la? 

Então, caros amigos, como podemos ajudar Clarice e seus amigos na resolução desse 

enorme problema? 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 A história virtual possibilitou aos estudantes sentirem a necessidade de se apropriar do 

conceito para poder resolver o problema: Clarice tem um jogo, mas não sabe jogar. E agora, 

como jogar, como ajudá-la? O objetivo era que as crianças sentissem a falta de um texto que 

orientasse a utilização do material, suas regras e objetivos, ou seja, o gênero discursivo 

instrucional manual de instrução de jogo. A história buscou contextualizar a formação do 

conceito gênero discursivo instrucional, o qual se insere na linguagem, campo das significações 

sociais.  

 Para ajudar as crianças na resolução desse problema, fez-se necessário confeccionar o 

jogo, para que elas tivessem acesso ao material que a personagem havia encontrado. O jogo foi 

montado como um tabuleiro, confeccionado em papel cartão. Era composto de cinco peças, que 
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simbolizavam o número de jogadores, um dado e um conjunto de vinte cartas. Cada carta tinha 

escrito cinco dicas que indicavam uma resposta. Os jogadores deveriam, por meio delas, acertar 

a resposta que tinha relação com os conteúdos estudados nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História e Geografia (apêndice, p. 195). Para a resolução da situação 

apresentada às crianças, elas precisavam criar muitas hipóteses para que pudessem escrever um 

manual que orientasse a Clarice a jogar.  

 Segue foto do tabuleiro: 

 

Figura 2: jogo completo. 

  

 O trabalho com a história virtual foi desenvolvido ao longo de seis dias, durante as aulas 

de Língua Portuguesa e Produção Textual, nos meses de setembro a outubro de 2019. Em 

média, foram de 1h30 a 2h30min por dia. Todas as aulas foram registradas em áudio e vídeo e 

com registros fotográficos. 

 

4.4 O jogo desenvolvido com os estudantes: descrição  
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 Neste item descrevemos o desenvolvimento da tarefa, com os estudantes, do começo ao 

fim. O objetivo deste é fazer com que o leitor possa visualizar o desenvolvimento do 

experimento didático-formativo. 

 Iniciamos o experimento didático-formativo distribuindo uma cópia da história virtual 

para cada estudante colar em seu caderno de Língua Portuguesa. Solicitamos que lessem o texto 

primeiramente em silêncio e individualmente, depois em voz alta. Ao finalizar a leitura e expor 

mais claramente o problema da personagem, os primeiros questionamentos surgiram: 1) a gente 

não sabe como é (em referência ao jogo); 2) a gente precisa saber que jogo é. Neste momento, 

apresentamos o jogo para os estudantes e falamos que faríamos cinco grupos. A organização 

por grupos deu-se por meio da distribuição de número de 1 a 5, por filas. Fizemos desta maneira 

para que nos grupos tivessem todos os níveis de aprendizagem. 

 Após os estudantes se juntarem em seus respectivos grupos, distribuímos, para cada, um 

jogo e um conjunto de papel almaço, para que pudessem fazer anotações com relação ao 

problema da história virtual e produzissem o manual. Lemos novamente o texto, com ênfase no 

problema, para que compreendessem melhor e que anotassem o porquê Clarice não conseguiu 

jogar o jogo e como poderíamos ajudá-la a jogar. Pedimos que discutissem essas questões em 

seus grupos e que anotassem suas hipóteses. Nesse momento, fomos em todos os grupos 

perguntando porque a Clarice não conseguiu jogar, para que formulassem as hipóteses sobre o 

conceito manual de instruções. 

 Eles tiveram um tempo para conhecer o jogo, antes de iniciar a escrita, sem nenhum tipo 

de orientação de como jogar. Nesse momento, abriu-se um campo de significações e partilha 

de conhecimentos para a produção de uma significação comum. Fizemos este momento porque 

eles precisavam conhecer o jogo, ver as peças, as cartas e começar a refletir sobre como 

jogariam. 

 Todos os grupos manifestaram que a personagem não conseguiu jogar porque não tinha 

as regras do jogo, que essas regras o organizam, ensinam como jogar. Ao serem questionados 

sobre o que seriam essas regras, falaram que todo jogo tem um papel com instruções. O diálogo 

abaixo expressa o início de uma significação, onde cada um coloca seu nível de compreensão 

sobre o gênero discursivo instrucional e a partir da interação social se amplia a compreensão 

sobre o conceito: 

MG39: Porque não tem regras. 

V: Porque não tem o manual para jogar. 

                                                           
39Usamos apenas as iniciais dos estudantes. 
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I: Manual explica como jogar e as regras do jogo. 

D: Manual é um papel. 

J: Porque não tinha informações, tipo um manual. 

K: Se não tiver as informações você não sabe jogar. 

MC: Ela não sabia jogar porque nunca jogou aquele jogo. 

JP: Manual é um negócio que explica como se joga um jogo. 

B: A Clarice disse que não tinha o manual. 

N: Porque ela não entendeu jogo. Ela não tinha os manuais do jogo. 

P: O manual é uma explicação do jogo, ele fala como o jogo funciona. 

I: O manual vem em um papel (RV40 – 25/09/2019). 

 

 A fala dos estudantes deixa evidente qual o nível de conhecimento que eles têm sobre o 

gênero discursivo. Vigotski identificou como zona de desenvolvimento real. É o nível de 

conhecimento que dominam sobre um conceito, aquilo que já está internalizado, cabendo a 

professora agir a partir desse nível atual para promover um outro nível de desenvolvimento, 

criando situações desencadeadoras de aprendizagem que proporcione ações sobre o conteúdo a 

ser apropriado. Vigotski nomeou esse processo de zona de desenvolvimento próximo. Assim, 

nossa tarefa de ensino buscou proporcionar ao estudante a apropriação do movimento lógico e 

a histórico do conceito manual de instruções, sua organização discursiva e normativa, e o 

domínio dos conceitos auxiliares para resolver o problema da história virtual. 

 Após essa primeira conversa, voltamos ao coletivo para compartilhar o que cada grupo 

concluiu sobre o problema inicial. As falas dos estudantes evidenciaram que perceberam a falta 

do gênero discursivo instrucional manual de instruções. A ausência desse material 

impossibilitou que a personagem jogasse. 

 Para estabelecer a relação entre o geral, o particular e o singular, perguntamos se esse 

manual é apenas do jogo. As crianças responderam que não:  

J: Um manual mostra como construir uma casa, mexer em um eletrônico.  

MG: porque tem várias coisas que precisam ensinar como se usar, como um 

produto químico, aí vem um manual junto para ensinar como usar (RV – 

25/09/2019). 

 

  Ao serem questionadas sobre o funcionamento do jogo, um dos estudantes disse que: 

“acho que a gente vai precisar fazer um manual” (Registro em vídeo – 25/09/2019). Retornei 

à pergunta da história virtual ao grande grupo: como jogar, como ajudá-la a jogar? Todos os 

grupos disseram que deveriam criar um manual para a Clarice. A partir desse momento, os 

estudantes começaram a elaborar as primeiras versões do manual. Passamos nos grupos para 

identificar as conversas entre eles, com o intuindo de compreender o processo de constituição 

                                                           
40 RV significa registo em vídeo. 
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de um sistema específico de significação, qual seja, a produção de um manual de instruções, 

como síntese desse sistema. 

 Nos momentos destinados à realização da tarefa, os grupos se reuniam e discutiam a 

elaboração do manual de instruções, oral e escrito. Passávamos pelos grupos para observar e 

agir pedagogicamente. As ações aconteciam conforme fossem necessárias, principalmente 

sobre o processo de compreensão do manual, se ele era compreensível ao leitor ausente. Líamos 

os manuais juntos e tentávamos melhorá-lo a cada nova versão. Os grupos fizeram várias 

versões do manual, até que fosse finalizado, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 3. Quantidades de versões dos manuais de instrução por grupo 

GRUPO  QUANTIDADE DE VERSÕES 

GRUPO 1 4 

GRUPO 2 3 

GRUPO 3 4 

GRUPO 4 3 

GRUPO 5 4 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

  

 Entre as versões três e quatro, houve a troca de manuais entre os grupos. Essa ação teve 

como objetivo observar se o texto do manual produzido estava compreensível para o leitor. O 

grupo responsável por analisar o manual do outro deveria anotar o que não entendeu, explicando 

os motivos que ocasionaram a não compreensão do texto escrito. Após essa troca, os manuais 

foram revisados e reescritos. No processo de reescrita, estávamos sempre presentes, para que 

pudéssemos analisar o processo de significação no ato de revisitar o pensamento que foi 

materializado pelas palavras. 

 As versões finais foram reescritas. Após essa finalização, os estudantes deveriam 

escrever uma carta à Clarice, explicando sobre os motivos que a levaram a não conseguir jogar 

o jogo. Antes de iniciar o processo de escrita da carta, relembramos as especificidades do gênero 

discursivo carta, os elementos essenciais de uma carta de tipo pessoal, pois o mesmo já havia 

sido trabalhado anteriormente. 

 Os grupos começaram a elaborar as cartas. Após a primeira versão escrita, passamos em 

todos os grupos revisando e interferindo sobre a organização da escrita e a compreensão do 

texto, uma vez que estes seriam a síntese da tarefa. As crianças reescreveram as cartas, 
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arrumando-as de acordo com as indicações de melhoria. Esse foi o último momento do 

experimento didático-formativo. 

 As análises dos dados foram organizadas em Episódios e cenas, como estão explicitados 

nos próximos itens. 

 

4.5 Análise dos dados da pesquisa 

 

 Para podermos analisar e compreender o processo de significação a partir do gênero 

discursivo instrucional manual de instruções, organizamos a história virtual Clarice e seus 

amigos em apuros, seguindo os pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino, proposto por 

Moura (1996), cujo fundamento está na Teoria Histórico-Cultural e na Teoria da Atividade.  

 Ao colocarmos nosso objeto em movimento, e para poder captá-lo e compreendê-lo, 

elegemos como pressuposto teórico-metodológico de análise de dados a partir do conceito de 

isolado proposto por Moura (2004). O isolado é um recorte da totalidade da tarefa que 

possibilita ao pesquisador compreender o fenômeno em movimento, sem perder a fluência e a 

interdependência das ações dos sujeitos da pesquisa, este “é uma seção da realidade” (MOURA, 

2004, p. 267). 

 A escolha do isolado deve ser feita com cuidado, pois deve conservar a fluência e a 

interdependência do fenômeno a ser pesquisado (ibidem). O isolado é composto por episódio 

ou episódios. Os episódios “são ações reveladoras do processo de formação dos sujeitos 

participantes de um isolado” e “revelam a natureza e qualidade das ações em um isolado” 

(MOURA, 2004, p. 272-273 grifos no original).  

 Moura (2004, p. 275-276) acrescenta que os episódios “poderão revelar como os sujeitos 

constroem seus esquemas estratégicos, gerados pela necessidade de resolver problemas”. De 

acordo com o autor, eles “poderão ser frases escritas ou faladas, gestos e ações que constituem 

cenas que podem revelar interdependência entre os elementos de uma ação formadora”. As 

cenas compõem o episódio e apresentam fluência e interdependência no episódio e com os 

demais isolados. Assim, as cenas compõem o episódio e o episódio é parte de um isolado, mas 

todos estão conectados e formam o todo do fenômeno pesquisado.  

 O exame dos dados foi feito a partir de dois episódios. No primeiro, denominado como 

O papel do coletivo no processo de significação, analisamos como o coletivo se constitui em 

uma atividade de aprendizagem, partindo da atividade de ensino que propôs um problema que 
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seria resolvido a partir do coletivo. As cenas que constituem este episódio foram analisadas 

com ênfase no papel do coletivo para criar o processo de significação. 

 No segundo episódio, denominado como O processo de significação do sistema 

específico da Língua Portuguesa, analisamos como se deu o processo de significação dos 

elementos da Língua Portuguesa, uma vez que nossa pesquisa foi elaborada a partir da história 

virtual que objetivou a produção de um gênero discursivo como síntese das negociações de uma 

atividade coletiva, portanto, neste episódio trata-se de como aconteceu as negociações dos 

elementos da Língua Portuguesa para resolver um problema comum a todos os grupos. As cenas 

que o constitui foram analisadas e divididas com o objetivo de compreender o processo de 

significação deste sistema específico de significados. Finalizamos a análise explicitando se a 

tarefa desenvolvida possui os elementos de uma História Virtual e em seguida discorremos 

sobre o movimento lógico-histórico do conceito manual de instrução. 

 

4.6 Episódio 1: O papel do trabalho coletivo no processo de significação 

 

 Para que tenhamos um processo de significação faz-se necessário as interações sociais 

entre os grupos humanos. Vigotski enfatizou o papel das interações no desenvolvimento 

humano dos sujeitos, efetivando a lei geral do desenvolvimento, assim, é sob a luz desse 

princípio que a coletividade se sustenta, uma vez que elas formam a personalidade das pessoas. 

 O mundo que conhecemos é resultado das interações que os sujeitos fazem. Estes, por 

sua vez, criam um processo social, um sistema de significações, criam normas, instrumentos, 

ferramentas, que são internalizadas por meio da relação interpsiquísica para intrapsíquica. 

 O papel do coletivo se insere neste contexto formativo. Mas qual a compreensão que 

temos sobre o que é coletivo? De acordo com Makárenko (1977), a coletividade é formada a 

partir de interações entre os sujeitos, mas isso não significa que haja realmente uma 

coletividade. Para ser uma verdadeira coletividade, faz-se necessário ter objetivos comuns, da 

comunidade, do grupo, ou seja, “a coletividade somente é possível na condição de que una as 

pessoas em torno do cumprimento de tarefas de evidente utilidade social”41 (MAKÁRENKO, 

1977, p. 64). 

                                                           
41 Lê-se no original: “La colectividad sólo es posible a condición de que una a la gente en torno al cumplimiento 

de tareas de evidente utilidad social” (MAKÁRENKO, 1977, p. 64). 
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 O conceito de coletividade trazido por Makárenko nos faz refletir sobre a organização 

da escola. Colocar as crianças em interação não significa que estejam compartilhando de 

objetivos comuns e sociais. Para o autor, juntar pessoas no mesmo local não é ser coletivo, 

mesmo que tenha interação entre eles, mesmo que tenha um sistema de significação. Para além 

da troca de significados, Makárenko (1977, p. 72) afirma que “a coletividade exige do indivíduo 

uma determinada contribuição para o fundo comum do trabalho e da vida”42, ou seja, a 

coletividade é sentir-se parte do grupo em que vive, tomar para si os objetivos criados a partir 

da necessidade social e busca resolver problemas que tenham uma finalidade social e conjunta, 

não apenas uma realização pessoal. 

 De acordo com o autor, “a coletividade é um organismo social vivo que é porque tem 

órgãos, poderes, responsabilidades, correlação entre suas partes, interdependência; se não há 

nada disso, então não é coletividade, mas simplesmente uma multidão, aglomeração”43 

(ibidem, 1977, p. 79). É corriqueiro, nas escolas, colocar as crianças em grupos para que possam 

trabalhar juntas. Obviamente que há trocas de significação, mas se não existe um objetivo 

comum a todos, não podemos dizer que formam um coletivo. 

 Neste sentido, a Atividade Orientadora de Ensino que desenvolvemos com as crianças 

por meio da história virtual “Clarice e seus amigos em apuros” partiu de um problema comum 

para a classe resolver. Tendo um problema comum para resolver, as crianças tiveram que 

mobilizar suas funções psíquicas e negociar significados para atingir o objetivo: criar um 

manual de instruções para Clarice. 

 A situação criada exigiu que as crianças mobilizassem seu pensamento no problema a 

ser resolvido, mas para isso teriam que se organizar, ter responsabilidade, colocar em 

movimento a negociação de significados, materializados nos textos orais e escritos. Esse 

movimento não é simples, uma vez que os integrantes não poderiam perder de vista o objetivo 

comum: ajudar a personagem com seu problema. Dessa forma, as crianças teriam que tomar 

para si o problema da Clarice. 

 As crianças tinham que encontrar um caminho para que pudessem solucionar o 

problema. O princípio da organização permeia todo o coletivo, assim, os estudantes deveriam 

pensar, juntos, em estratégias para atingir o objetivo em questão.  

                                                           
42 Lê-se no original: “la colectividad exige del individuo un determinado aporte al fondo común laboral y vital” 

(MAKÁRENKO, 1977, p. 72). 
43 Lê-se no original: “la colectividad es un organismo social vivo que lo es porque tiene órganos, poderes, 

responsabilidad, correlación entre sus partes interdependencia; si no hay nada de esto, entonces no es colectividad, 

sino sencillamente muchendumbre, aglomeración” (MAKÁRENKO, 1977, p. 79). 
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 Durante as observações, percebemos que houve tensão nos grupos. Essa tensão gerou 

discussões entre os estudantes, por exemplo: quem escreveria, qual ideia prevaleceria, quais 

dicas e regras fariam parte do manual, quem jogaria primeiro, quem seria o ganhador do jogo, 

entre outras.  

 O coletivo de estudantes teria que negociar, ceder, ajustar as ideias para que o manual 

de instruções do jogo fosse materializado. Assim, como ressalta Makárenko (1977), o objetivo 

comum a todos não poderia ficar à margem da discussão, pois é esse objetivo que uniria o 

grupo: “estou convencido que se a coletividade não tem objetivos, não haverá maneira de 

encontrar um procedimento para que esta se organize”44 (ibidem, p. 79). 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, em todos os grupos, observamos que os 

estudantes apresentavam um padrão de organização. Cada integrante do grupo escreveria uma 

dica ou regra, sem discuti-la com maiores detalhes. Essa fragmentação demonstrou qual a 

compreensão deles sobre o que seria um trabalho em grupo, coletivo. Embora todos estivessem 

pensando no objetivo comum, ao materializar o manual em texto escrito, ficou um texto 

confuso, sem coesão.  

 Ao serem questionados sobre os motivos que levaram a escrever um texto confuso, os 

estudantes não tomaram para si a responsabilidade do texto produzido. No grupo 1 

perguntamos, após ler a primeira versão do texto: 

 

Pesquisadora: não estou entendo este texto. Ele parece estar fora de ordem. 

N: foi ele quem escreveu isso! (dirigindo-se ao colega que havia escrito uma 

das regras). 

Pesquisadora: mas como assim?  

I: isso aí está tudo bagunçado!!  

P: não fui eu que fiz essa (regra/dica) (RV – 25/09/2019). 

 

 A forma de organização dos estudantes ocasionou a falta de compreensão do texto 

escrito. Para eles, discutir na oralidade os passos do jogo seria suficiente, mas a escrita não é 

mera passagem da oralidade para o escrito. A escrita é trabalho de pensamento, como afirma 

Vigotski (2009).  

 No manual do grupo 1, primeira versão escrita, havia cinco tipos de letras, ou seja, o 

caminho que encontraram para satisfazer a necessidade de todos era que cada um criaria um 

                                                           
44 Lê-se no original: “estoy convencido de que si a colectividad no tiene objetivos, no habrá manera de encontrar 

el procedimiento para que ésta se organize” (MAKÁRENKO, 1977, p. 79). 
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passo ou regra do jogo. No entanto, não houve coerência e coesão textual, faltavam inúmeros 

elementos que orientassem a personagem a jogar. 

 Outras situações surgiram, como, por exemplo, quando a letra estava ilegível, ou o texto 

continha palavras erradas, problemas de coerência e coesão, algum membro do grupo 1 se 

eximia de sua responsabilidade: 

 

D: não fui eu que fiz essa regra, foi ele (apontava para o colega que havia 

escrito a regra) (RV – 25/09/2019). 

 

 O significado de coletividade é tomar para si a responsabilidade se algo vai bem ou não, 

no grupo. Isso é resultado de um processo de pertencimento que os sujeitos internalizam. 

Podemos inferir, inicialmente, que os estudantes não se sentiam responsáveis pelo manual 

criado, como se o problema de Clarice não os mobilizasse para ajudá-la. Nesse momento, a 

pesquisadora fez intervenções: 

 

Pesquisadora: o que está acontecendo com o manual de vocês?  

P: o manual está meio errado... 

Pesquisadora: mas por que está meio errado? (longo momento de silêncio) - 

(RV – 25/09/2019). 

 

 Nesse momento, a pesquisadora questionou sobre os motivos que os levaram a estarem 

em grupo, unidos para ajudar a personagem em seu problema. O objetivo da conversa era que 

os estudantes refletissem sobre o significado de estar em grupo e não sozinhos. A ênfase no 

grupo se justifica porque é no coletivo que ocorrem os avanços, que é possível organizar-se e 

ajudar o outro na sua auto-organização. Para que ocorresse o processo de significação exigiu-

se dos grupos unidade de pensamento, não podendo perder de vista o objetivo que os uniram. 

 Observamos a mesma situação com o grupo 5: 

 

Pesquisadora: como vocês estão fazendo aqui? 

B: eu escrevi duas e ele (apontando para o colega) só escreveu uma. Era para 

cada um fazer uma (regra/passo a passo) e corrigir uma também. 

Pesquisadora os questiona sobre a falta de compreensão do texto e pergunta: 

será que a Clarice vai entender este texto? Eles fazem sinal que não, 

balançando a cabeça. 

Pesquisadora: mas por que ela não vai entender? 

J: porque está tudo bagunçado. Têm umas partes que estão fora de lugar. 

Pesquisadora: mas por que está bagunçado? 

B: porque só tem um que está escrevendo... 

MC: não “se” ajuda... 
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B: nós estamos escrevendo e não estamos falando para os colegas. 

MC: às vezes não falamos para o colega e escrevemos igual. 

Pesquisadora: qual o objetivo de vocês estarem aqui? 

J: ensinar a Clarice a jogar. 

B: nós estamos só brincando e não estamos escrevendo nada..45. (RV – 

27/092019. 

 

 

 O diálogo acima nos faz refletir sobre a dificuldade de unir-se por um objetivo comum. 

Esse tipo de comportamento revela-se preocupante e vai ao encontro da afirmação de 

Makárenko (1977, p. 98), de que “a educação na sociedade burguesa se reduz a individualizar 

a personalidade, que cada pessoa se adapte à luta pela existência”46. A escola reforça este 

comportamento na sua organização pedagógica, priorizando a interação entre estudante e 

professor, enfatizando a resolução das tarefas escolares de forma individualizada. Essa 

concepção individualista reflete no modo como a escola entende o processo de aprendizagem, 

compreendendo-a como inata e individual, não coletiva e colaborativa. Os fundamentos da 

Teoria Histórico-Cultural e da Atividade Orientadora de Ensino nos mostraram que é possível 

mudar a prática educativa escolar e pensar em um novo modo de organizar o ensino, que 

objetive o trabalho coletivo e colaborativo na escola. 

 As crianças que participaram da pesquisa ao perceberem que o texto escrito não estava 

em ordem e que dificultava a compreensão do leitor, os estudantes começaram a se questionar 

e questionar os colegas que deveriam trabalhar em grupo, uma vez que tinham um objetivo a 

atingir: criar um manual para Clarice poder jogar.  

 A importância do coletivo para a tomada de decisões permeou as discussões no grupo 

2. Em determinado momento da reescrita do manual, o grupo estava conversando sobre qual 

regra do jogo seria a melhor escolha. Um dos integrantes disse:  

 

V: vamos votar para ver qual ideia é a melhor (tinham duas ideias no grupo). 

BD: e se a gente conversasse para decidir qual é a melhor? (RV – 

30/09/2019). 

 

 A conduta da aluna nos mostra indícios de que não é simplesmente votar em qual ideia 

é a mais certa para a situação. Exige-se diálogo entre os indivíduos e acordos, para que a escolha 

                                                           
45 A fala do estudante nos mostra uma mudança no motivo da atividade. No início o motivo que o mobilizava era 

brincar com o jogo, mas isso se transformou no decorrer da atividade. A brincadeira enquanto atividade nos anos 

iniciais não desaparece, mas torna-se uma atividade auxiliar, dando espaço para o início da atividade de estudo. 
46 Lê-se no original: “la educación en la sociedad burguesa se reduce a individualizar la personalidad, a que cada 

persona se adapte a la lucha por la existencia” (MAKÁRENKO, 1977, p. 98). 
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seja a mais correta possível. Fazer acordos significa ceder para alcançar objetivos maiores. Esse 

processo de partilha faz parte do processo de significação, pois “cada pessoa separadamente 

deverá concordar os seus desejos individuais com as aspirações dos demais, de forma que os 

fins pessoais não entrem em conflito com os comuns”47 (MAKÁRENKO, 1977, p. 100). 

 À medida que os textos eram reescritos, percebíamos que os estudantes se esforçavam 

para entrar em acordo sobre como o texto seria reestruturado. Esse movimento do pensamento 

deles evidencia o processo de significação juntamente com o coletivo, pois quando eles 

começaram a entender que se fizessem o texto coletivo, trocando ideias, selecionando palavras 

corretas para determinada frase, este ficava cada vez melhor, a cada versão escrita. A 

compreensão dos estudantes os levou a outro nível pensamento, que é coletivamente que se 

constrói a cultura que, na ocasião do experimento didático-formativo, foi a produção de um 

manual para outra pessoa. 

 Por diversas vezes os estudantes pediam a ajuda da pesquisadora para convencer o outro 

colega de sua sugestão e que esta fosse aceita, como se a decisão fosse unicamente da 

pesquisadora. Essa atitude é compreensível porque os estudantes não são ensinados a ser 

autônomos, dentro de suas possibilidades, e ter que decidir qual elemento de dada situação é 

mais correta. O papel das decisões coletivas ajuda a entender esse elemento, uma vez que 

trabalhar coletivamente não é apenas estarem juntos como amigos que compartilham momentos 

de carinho, é muito mais:  

 

Quando os camaradas estão em condições semelhantes e se agrupam,  

cumprindo funções aproximadamente iguais, não estão unidos por uma 

simples amizade, mas pelos laços de responsabilidade comum pelo trabalho, 

por sua participação comum no trabalho da comunidade”48 (MAKÁRENKO, 

1977, p. 101). 

 

  

 Neste sentido, conforme apresentado por Makarenko, cada integrante do grupo precisa 

se sentir responsável pelas situações que surgem. O fato deles pedirem que outra pessoa decida 

por eles já é um indicativo que precisamos educar na perspectiva da autonomia, da auto-

                                                           
47 Lê-se no original: “cada persona por separado deberá concordar sus anhelos individuales con las aspiraciones 

de los demás, de forma que los fines personales no estén en pugna con los comunes” (MAKÁRENKO, 1977, p. 

100). 
48 Lê-se no original: cuando los camaradas se encuentran en condiciones análogas y se agrupan, cumpliendo 

funciones aproximadamente iguales, no los une una simple amistad, sino los lazos de la responsabilidad común 

por el trabajo, por su participación común en la labor de la colectividad (MAKÁRENKO, 1977, p. 101). 
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organização, sempre partindo do coletivo para o individual. Fazer com que se sintam parte do 

grupo e que cada nova decisão seja responsabilidade de todos, isto é, nas palavras de Makárenko 

(ibidem, p. 102): “sinto minha responsabilidade perante a comunidade, quando sei que, ao 

ordená-la, cumpro a vontade coletiva”49. 

 O verdadeiro trabalho coletivo exige que os integrantes sejam muito responsáveis. Essa 

exigência se justifica porque se os estudantes não percebessem a necessidade de estarem juntos, 

o trabalho estaria comprometido.  

 Em determinado momento do experimento didático-formativo, na escrita da carta para 

a personagem Clarice, percebemos no grupo 2 que um dos integrantes havia escrito, e não 

terminado, três rascunhos da carta. Questionamos o grupo e o colega que estava em posse dos 

rascunhos: 

 

Pesquisadora: será que você pode pensar e falar para o grupo sua ideia? 

(Dirigindo-se ao estudante MG) 

BD: pode... 

Pesquisadora: vocês estão discutindo ou somente o MG está fazendo? Ou só 

está escrito o que o MG quer... (MG me olha e baixa a cabeça) 

BD: ele escreve e mostra. 

Pesquisadora: e aí, depois? Mas será que não devemos discutir em grupo 

também? 

Eles ficam pensativos. 

Pesquisadora: vocês precisam chegar em um acordo50 (RV – 07/10/2020). 

 

 Ao falar que eles precisavam chegar a um acordo sobre a escrita da carta, quem 

escreveria, como seria escrita, quais palavras escolher, os estudantes começaram a ler as versões 

anteriores. Esse movimento de orientação específica das ações dirigidas ao objeto que coloca 

os estudantes a refletir sobre a importância de estarem em grupo. Eles poderiam escrever a carta 

sozinhos, mas não era nosso objetivo, uma vez que o processo de significação se produz e é 

apropriado no coletivo, nos grupos. Colocá-los em grupos gerou tensões, mas foi necessário 

para perceberem que a produção coletiva é muito mais produtiva, organizada, cria conduta de 

responsabilidade com o outro, apropriam-se da cultura e compartilham significados.  

                                                           
49 Lê-se no original: “siento mi responsabilidad ante la colectividad, cuando sé que, ordenándole, cumplo la 

voluntad colectiva” ((MAKÁRENKO, 1977, p. 102). 
50 A ação pedagógica da professora/pesquisadora poderia ser diferente, uma vez que a síntese de se chegar em um 

acordo deveria partir dos estudantes, não ser diretiva por parte da docente. Assim, compreendemos que as ações 

pedagógicas poderiam ser feitas a partir de perguntas que orientasse a ação dos estudantes a chegar na síntese que 

precisavam de um acordo para concluir a tarefa. 
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 As falas dos estudantes evidenciam que houve um movimento do pensamento com 

relação à visão do coletivo no início do experimento para o final dele: 

 

Pesquisadora: por que temos que pensar juntos? 

MC: para compartilhar e se ajudar. 

JV: se a gente não se ajudar o manual vai dar errado. 

Pesquisadora: o que a gente conversou antes, quando vimos que o manual 

estava errado? 

JV: é que a gente escrevia o que a gente queria, tipo eu escrevia uma parte e 

daí ele outra. 

Pesquisadora: e o que isso causou no texto? 

JV: é porque a gente não se ajudou e fizemos do jeito que a gente queria (RV 

– 16/10/2020). 

 

 Em outra situação, na escrita da carta, os estudantes do grupo 5, começaram a escrever 

duas versões de carta. Ao nos aproximarmos para observar o andamento da tarefa, começamos 

um diálogo sobre as duas versões: 

 

Pesquisadora: vamos conversar. Será que podemos mandar duas cartas para 

a Clarice sabendo que nós somos um grupo? 

Estudantes: não! 

Pesquisadora: e aí, têm duas cartas aqui. O que vamos fazer? 

B: vamos ter que decidir qual carta mandar. 

Pesquisadora: será que eu, sozinha, ou nós mandar?  

J: (dirigindo-se ao colega que escreveu uma das cartas sozinho) B, por que 

você não falava para o grupo as ideias?  Porque daí a gente via se dava certo 

aqui.  

Pesquisadora: será que podemos eleger um para escrever e essa pessoa vai 

escrevendo nossas ideias?  

B: vamos ter que decidir qual carta escolher. 

Pesquisadora: para valorizar o que B escreveu e o que os demais fizeram, 

qual seria a melhor saída? 

J e MC: a gente poderia juntar as duas... 

JV: para fazer uma única carta é só juntando... 

Pesquisadora: pensando na ideia de vocês, todos concordam? 

Estudantes: Sim! 

Pesquisadora: e agora, como vamos juntar as ideias? (RV – 16/10/2019). 

 

 O diálogo descrito acima reforça a importância do trabalho coletivo para a tomada de 

decisões. Ter consciência que o coletivo é o ponto de partida é um longo caminho a ser 

percorrido, a ser ensinado aos estudantes. No início da tarefa os estudantes encontraram 

dificuldade em aceitar ou compartilhar suas sugestões para resolver o problema, mas no 

decorrer dos dias da tarefa foram percebendo que os textos ficavam muito melhores com a ajuda 

do outro. Não perder de vista o objetivo da tarefa de aprendizagem ajudou-os a compreender 
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que a personagem precisava da organização deles, para que pudesse jogar. Assim, eles 

concluíram a tarefa, juntos. 

 

4.7 Episódio 2: O processo de significação do sistema específico da Língua Portuguesa 

 

 De acordo com Leontiev (2004, p. 102) “o homem encontra um sistema de significações 

pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele tal como se apropria de um instrumento, 

esse precursor material da significação”. Os estudiosos da Linguagem criaram um sistema de 

significações específico, motivados por necessidade de padronizar a língua materna, organizá-

la. Estes conhecimentos são ensinados nas escolas para que os estudantes se apropriem dele e 

possam operar com eles. 

 Partindo da compreensão de que o ser humano é movido por necessidades, criamos uma 

situação de ensino que resultasse em aprendizagem, motivando os estudantes a se mobilizarem 

para resolver um problema real de uma personagem. Nesse percurso formativo, tomamos o 

ensino da Língua Portuguesa como Linguagem, já que nosso objetivo, também, era de que os 

estudantes se apropriassem de um sistema específico de significação: os elementos que 

constituem a linguagem e a partir dela as especificidades da Língua Portuguesa (coerência, 

coesão, estruturação textual oral e escrito, reescrita de textos, gramática, ortografia). 

 Para dar conta deste episódio formativo, elegemos cenas que evidenciam os atos de 

significação. 

 

4.7.1 Cena 1: A palavra como norteadora da ação coletiva no processo de significação 

  

 A partir dos ensinamentos de Vigotski (2009), a palavra é um fenômeno do discurso, é 

conceito e o generaliza. A palavra permeia as relações sociais e, a cada vez que é pensada ou 

verbalizada, exprime seu significado. O significado da palavra une o pensamento com a 

linguagem. 

 Pensando nisso, refinamos nosso olhar para compreender como a palavra norteou a 

atividade coletiva dos estudantes no desenvolvimento das tarefas. Cada palavra dita ou escrita, 

pelas crianças, nos levou a refletir sobre a organização do seu pensamento.  

 No processo de desenvolvimento da tarefa, os estudantes tiveram que se relacionar 

constantemente, estar em sintonia para conseguirem elaborar os textos orais e escritos. A 
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comunicação, portanto, era fundamental, porque “o diálogo é um discurso constituído de 

réplicas, é uma cadeia de reações” (VIGOTSKI, 2009, p. 546). A partilha de conhecimentos 

deveria ser constante. Cada um trazia para as discussões aquilo que tinha de conhecimento 

relacionado a jogos de regras e sobre os elementos que constituem a escrita de um manual de 

instruções. Esses elementos evidenciam a cadeia de reações explicitada por Vigotski. 

 No início da tarefa, quando a pesquisadora os questiona por que Clarice não conseguiu 

jogar o jogo encontrado, surge o seguinte diálogo: 

 

MG: eu sei porque, porque ela não tinha as regras. 

Pesquisadora: o que são regras? 

MG: ela explica o começo do jogo, o meio e o fim. 

Pesquisadora: onde encontramos essas regras? 

MG: é que todo jogo vem um papel com as instruções. 

Pesquisadora: mas esse papel tem um nome? 

V: não é instruções?  

D: é um papelzinho que vem dobrado assim – faz movimentos com as mãos 

para representar o manual (RV – 25/09/2019). 

 

 O estudante MG, inicialmente, relaciona o manual de instruções às regras, mas se 

tratando de significado, um manual não é somente regras, mas sim instruções. Seu colega de 

grupo, compartilhando do mesmo pensamento, ajuda-o a formular o conceito de algo que estava 

faltando e que impossibilitou a personagem de jogar, mas ainda assim ninguém desse grupo 

havia falado manual de instruções, e então ele diz “não é instruções?(MG, RV – 25/09/019)”, 

com expressão de dúvida. Isso significa que como não conseguiam lembrar do termo específico 

do gênero discursivo, foram usando mais palavras para poder lembrar de algo que eles já 

conheciam, ou seja, acessaram a memória para designar a palavra manual, como afirma 

Vigotski (2009, p. 400), “a palavra nos infunde a lembrança do seu significado como qualquer 

coisa nos faz lembrar outra coisa”. A organização do ensino possibilitou a mobilização dos 

estudantes. 

 

MG: eu me lembrei do manual do jogo que eu perdi. Ele é um papel, que abre 

e fecha, e as letras são pequenas (RV – 25/09/2019). 

 

 A palavra manual de instruções tornou-se signo porque controlou a conduta deles nas 

respostas que davam ao serem questionados sobre o que faltava para Clarice. O problema da 

tarefa os mobilizou a compreendê-lo e a resolvê-lo e, para isso, a palavra materializava o 

pensamento e vice-versa. As falas dos estudantes evidenciam o nível de compreensão atual do 
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conceito que, ao longo dos dias, foi se transformando devido a partilha de conhecimentos e as 

ações organizadas da pesquisadora, agindo na zona de desenvolvimento próximo dos 

estudantes. 

 Os estudantes também estavam preocupados com a compreensão da personagem da 

história virtual. Eles tinham de escolher palavras que ela compreendesse, não apenas eles. Essa 

preocupação gerou reflexões sobre a escolha das palavras mais adequadas para a situação 

 

Pesquisadora: será que essas palavras que vocês escolheram é do 

entendimento dela?  

B: se escrever assim a Clarice não vai saber jogar. 

Pesquisadora: o que vamos ter que fazer para melhorar este passo do 

manual? 

B: assim, M (ele dita como poderia ficar o passo do manual): “o jogo pode 

começar com 2 ou 151 ou com outro jogo que você conhece” (RV- 

30/09/2019). 

 

 Depois de passar em todos os grupos e constatar que os estudantes identificaram e 

sentiram a necessidade do manual de instruções, voltamos a falar no grande grupo, com o intuito 

de identificar se os estudantes conseguiam generalizar o conceito de manual, relacionando-o ao 

geral, ao particular e ao singular. 

 

Pesquisadora: esse manual serve só para jogo? 

J: não, serve para construir uma casa, usar um eletrônico, essas coisas... 

MG: porque têm várias coisas que precisam ensinar como usar. 

Pesquisadora: me dá um exemplo. 

MG: um produto químico (RV – 25/09/2019). 

 

 Na fala dos estudantes acima, podemos entender que por meio da palavra manual de 

instruções eles conseguiram desprender-se do jogo, do imediato, e relacioná-lo ao geral, de que 

os manuais não existem apenas para o jogo, mas para outras coisas que ensinem as pessoas a 

usarem ou a terem determinada ação. É justamente esta característica deste gênero discursivo, 

instruir o outro, seja por meio da oralidade ou registro escrito. 

 Percebemos que, durante as discussões, em todos os grupos, um complementava a ideia 

do outro. Isso indica que o grupo estava em sintonia, seu modo de pensar ia ao encontro do 

                                                           
51 O “2 ou 1” explicitado na fala do estudante é uma brincadeira popular, onde os participantes decidem quem 

começa determinado jogo. É um método de eliminação: todos os participantes devem mostrar, ao mesmo tempo, 

um ou dois dedos de uma das mãos. Os que colocarem um número diferente da maioria dos participantes é 

eliminado. Os últimos dois que sobrarem fazem a brincadeira do “par ou ímpar” para decidir quem começa o jogo. 
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modo de pensar do outro porque partilhavam do mesmo assunto e objetivo. A comunicação 

deles pode ser compreendida a partir do que Vigotski (2009) nomeou de condensação da 

linguagem exterior e de redução a predicados. Nas palavras do autor: “a predicatividade pura 

surge quando o sujeito da enunciação está contido nos pensamentos do interlocutor” 

(VIGOTSKI, 2009, p. 447). 

 A predicatividade indica que os sujeitos que estão em relação social muito próxima, 

comunicando-se, trocando significados -  palavras -, se unem a uma direção que é a mesma para 

ambos. Esse tipo de comunicação também é chamado de abreviações no discurso dialógico 

(VIGOTSKI, 2009, p. 450), isto é,  

 

A compreensão por suposição e o enunciado por insinuação a ela 

correspondente, sob a condição de que se conheça o assunto, e certa 

generalidade de massas aperceptivas nos interlocutores desempenham um 

imenso papel no intercâmbio verbal. 

  

 A insinuação entre os discursos dos estudantes possibilitou o compartilhamento de 

significados e apropriação deles, uma vez que, se cada um trouxe para a discussão aquilo que 

achava pertinente para resolver o problema, há evidente sistema de significação. A insinuação 

de discurso pode ser compreendida dentro dos sistemas de significação, porque uma coisa puxa 

a outra e assim forma-se e desenvolve-se a linguagem, a comunicação entre os sujeitos: “a 

relação entre o pensamento e a palavra é, antes de tudo, não uma coisa mas um processo, é um 

movimento do pensamento à palavra e da palavra ao pensamento” (ibidem, p. 409). 

 

 

4.7.2 Cena 2: A produção de significados no contexto das especificidades da Língua 

Portuguesa 

 

 Os sistemas de significação, forjados nas relações sociais, são partilhados entre os 

grupos que estão em interação social. Assim como tudo é formado a partir das atividades que 

os sujeitos realizam, a especificidade da Língua Portuguesa se encaixa nesse processo 

formativo. 

  A tarefa desenvolvida com os estudantes buscou formar um sistema de significação 

específico da Linguagem, pois vemos o ensino da língua materna como linguagem, que tem 
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uma pré-história, história e desenvolvimento conceitual, que forma o ser humano 

constantemente.  

 No desenvolvimento da tarefa de ensino, objetivamos a apropriação, também, dos 

conhecimentos específicos da língua materna pelos estudantes, criando a necessidade dos 

conceitos inerentes à linguagem escrita. Assim, na escrita e reescrita dos manuais de instrução 

e das cartas, acompanhamos minuciosamente cada movimento dos estudantes. 

 Logo mais, analisamos o processo formativo, nos estudantes, das especificidades da 

Língua Portuguesa.  

 

4.7.2.1 Oralidade 

 

 A oralidade é tão importante quanto a escrita, pois ela organiza o pensamento, 

materializando-o em palavras. As palavras que são verbalizadas proporcionam a comunicação 

entre os sujeitos, colocando-os em interação e partilha de conhecimentos. Em sala de aula é 

importantíssimo que os estudantes falem, troquem significados e formem/apropriem-se dos 

sistemas de significação. As práticas de ensino precisam considerar a oralidade como um 

componente que auxiliará no desenvolvimento dos estudantes.  

 A escrita tem sua importância, mas antes dela temos a oralidade, que por vezes é posta 

à margem devido a cultura escolar do silêncio absoluto. Todavia, partindo dos fundamentos que 

a Teoria Histórico-Cultural nos traz, a fala organiza o pensamento, materializando-o e ao 

pensamento volta-se novos conhecimentos. É um movimento dialético. O pensamento se 

transforma a todo instante. 

 No desenvolvimento da tarefa, observamos que os estudantes, antes de iniciar a escrita 

dos manuais, jogaram o jogo para conhecê-lo. Nesses momentos de interação e troca de 

conhecimentos, os estudantes acordavam as regras e os passos do jogo, tudo iniciado na 

oralidade. Após longas conversas em grupo, os estudantes escreveram as primeiras versões do 

manual. 

 O diálogo entre os estudantes era complexo, pois cada um trouxe para o 

desenvolvimento da tarefa suas experiências com jogos que envolviam cartas, dados e tabuleiro. 

Essa troca de conhecimentos gerou diálogos que se encontravam e se complementavam, pois 

“o diálogo sempre pressupõe que os interlocutores conheçam o assunto” (VIGOTSKI, 2009, p. 



126 
 

454). A facilidade na conversação se justifica porque os estudantes conheciam o assunto, 

tinham o campo visual para poder compreender o que o outro queria expressar.  

 A transição entre a linguagem oral para a linguagem escrita possui muitos elementos 

que são de extrema importância para o desenvolvimento das funções psíquicas. O fato de os 

estudantes perceberem as diferenças entre os tipos de linguagem é um aspecto relevante. 

 Em determinado momento da tarefa, o grupo 2 estava reescrevendo a versão final da 

carta quando chegam em uma parte do texto que tinham que escolher entre duas palavras 

“tomara que” ou “esperamos que”. Um integrante do grupo diz que seria melhor “esperamos 

que”. Logo após, um dos estudantes fala: 

 

MG: é que “tomara” é jeito de falar e na escrita a gente usa palavras 

diferentes (RV – 16/10/2019). 

 

 A reflexão do estudante sobre a forma que se escreve ser diferente da forma como 

falamos significa que seu pensamento está em movimento para compreender tanto as 

especificidades da escrita como da oralidade. Essa reflexão sobre as linguagens surge em 

contexto de interação social, da relação interpsíquica para intrapsíquica. A oralidade 

possibilitou a materialização desse pensamento, assim os demais do grupo também refletiram 

sobre quais critérios definem a escolha e uso da palavra e, também, aprenderam mais um 

significado social. 

 A oralidade possibilita ao sujeito colocar seu pensamento em movimento, porque “o 

pensamento não se exprime na palavra, mas nela se realiza” (VIGOTSKI, 2009, p. 409). Tendo 

oportunizado momentos que exigem a comunicação verbal entre os estudantes, estes mobilizam 

seu pensamento, suas funções psíquicas e precisam encontrar palavras que possam expressar 

seu modo de pensar sobre determinado assunto discutido. Assim, o pensamento organiza-se e 

“cumpre alguma função, executa algum trabalho, resolve alguma tarefa” (ibidem). 

 Um dos estudantes do grupo 2 não conseguia escrever, na carta, o que estava pensando. 

A colega faz a leitura da carta na tentativa de ajudá-lo com sua sugestão e percebem que 

realmente havia algo estranho na escrita. A carta estava longa e não havia coesão.  

 

MG: para não deixar a carta comprida, ela (em referência à personagem da 

história) pode ler o manual (ele queria deixar a carta mais objetiva). Mas eu 

não sabia explicar para escrever (RV – 16/10/2019). 
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 Após expressar-se, MG pensa um pouco e sugere uma nova frase para a carta, deixando-

a mais curta e objetiva: 

 

MG: pode ser assim: “Clarice, você e seus amigos não conseguiram jogar o 

jogo porque não tinham o manual de instruções” (RV – 16/10/2019). 

 

 A oralidade proporcionou revisitar seu pensamento e reformular uma frase que não 

estava conseguindo. A escolha de novas palavras para compor a frase deixou-a mais objetiva. 

Esse movimento de pensamento foi possível graças as interações no grupo, um ajudando o 

outro. Essas ações possibilitam apropriar-se de conhecimentos novos e compartilhá-los. Isso é 

um processo de significação, ou seja, o pensamento “ao transformar-se em linguagem (...) se 

reestrutura e se modifica” (VIGOTSKI, 2009, p. 412). 

 No desenvolvimento da tarefa, na escrita das versões do manual e da carta, os estudantes 

conseguiam comunicar-se e estarem em sintonia para concluir a tarefa. A comunicação entre 

eles era necessária, precisavam se ver como um coletivo para atingir o objetivo final da tarefa: 

escrever um manual de instruções para Clarice. A todo momento havia tensões, mas as trocas 

de conhecimento eram ricas de conteúdo. A cada nova interação, o pensamento se reestruturava, 

pois “o ato de falar requer a transição do plano interior para o plano exterior” (ibidem, p. 421). 

 A relação entre a linguagem interna e a externa não é direta, é um movimento circular 

de “vai e vem” constante. É nesse processo que os sujeitos se apropriam dos sistemas de 

significação. Portanto, a linguagem não apenas desempenha um papel de comunicação entre os 

sujeitos, “ela é também um meio, uma forma da consciência e do pensamento humano” 

(LEONTIEV, 2004, p. 93). 

  

4.7.2.2 Ortografia 

 

 A ortografia das palavras é necessária para a sua compreensão ao serem inseridas no 

texto como um todo. O desenvolvimento da tarefa buscou a reflexão sobre a forma como as 

palavras eram escritas, no sentido de que o outro leitor possa compreender o significado das 

palavras. A ortografia não é apenas escrever certo, mas é um processo que exige a compreensão 

do outro no que é lido ou falado.  

 Em textos orais, temos o visual para ajudar a compreender o discurso do outro, mas se 

o outro está distante visualmente, a escrita se insere como meio necessário de comunicação e 
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partilha de conhecimentos. Foi pensando nisso que em muitos momentos formativos 

questionamos os estudantes sobre a escrita correta das palavras. 

 

Pesquisadora: qual a importância de escrever correto as palavras? 

B: Para a Clarice entender, senão ela vai ler tudo errado (RV – 30/09/2019). 

 

 Na conversa com o grupo 5, pudemos entender que eles estavam preocupados com a 

compreensão da Clarice. Esse diálogo surgiu no momento da leitura do manual deles e muitas 

palavras estavam com a ortografia errada, fora das normas da língua. A importância em escrever 

corretamente, de acordo com a norma padrão, não é apenas escrever bonito, mas que o outro 

possa compreender o pensamento do escritor, pois a escrita materializa o pensamento. 

 A importância da reescrita dos textos é indispensável, uma vez que os estudantes dos 

anos iniciais estão trilhando os primeiros caminhos na produção textual e se apropriando das 

normas que regem a escrita. Cada vez que os estudantes revisavam sua escrita, melhoravam a 

qualidade textual, e não apenas a ortografia, mas o todo do texto. 

 Em determinado momento da reescrita da carta do grupo 1, havia uma palavra escrita 

ortograficamente errada e apresentava sinais de oralidade. 

 

Pesquisadora: “voceis”. O que está errado nessa palavra? 

D: o “i” – os demais falaram como a palavra deveria ser escrita, vocês (RV 

– 16/10/2019). 

 

 Ao pedir que os estudantes pensassem no que estava de errado na palavra provoca um 

movimento no pensamento deles e a busca pela forma correta de escrita. Embora saibamos que 

a palavra “voceis” é aceitável verbalmente, em textos escritos não o é; mesmo que o leitor 

compreenda o significado dela, ortograficamente está incorreta. Cabe ao professor intervir em 

momentos de correção para que os estudantes compreendam a necessidade de escrever 

corretamente, por dois motivos principais: considerar o leitor ausente e que a escrita tem uma 

norma padrão. Apropriar-se da norma padrão é apropriar-se do conhecimento elaborado 

socialmente. 

  

4.7.2.3 Gramática 
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 Assim como a ortografia é muito importante, a gramática também é. A gramática é um 

elemento importante da Língua Portuguesa e também um tanto complicado, pois há regras e 

exceções que dificultam sua memorização. Ensiná-la aos estudantes é ensinar a língua materna 

dentro das normas estabelecidas socialmente. 

 O ensino da gramática nos anos iniciais gera muitas discussões. Nós defendemos o 

ensino desta considerando-a enquanto linguagem, inserida em momentos formativos que 

tornem a linguagem padrão necessária. Muitos perguntam por que ensinar gramática para 

crianças. Ela é necessária porque é um conhecimento que organiza a linguagem escrita e sua 

devida organização tem a finalidade de compreensão do texto em sua unidade, no todo. 

Estudiosos da língua criaram essas normas com a finalidade de organizá-la, torná-la padrão, 

considerando a regionalidade, ou seja, o uso do verbo, por exemplo, na região Sul será o mesmo 

na região Norte. 

 Supondo que a personagem da história não morasse na mesma região dos estudantes, 

como ela poderia compreender o manual de instruções e a carta se não houvesse uma devida 

organização textual? Obviamente isso inclui todos os elementos textuais, não apenas a 

gramática. Ensinar a gramática é fazer com que o estudante compreenda sua necessidade. 

 Pensando na necessidade do ensino deste conhecimento da Língua Portuguesa, na 

reescrita dos textos, buscamos intervir em forma de questionamentos para que os estudantes 

percebessem o erro gramatical. Abaixo segue diálogo com o grupo 1: 

 

Pesquisadora: está correto “nós fez”? 

I: é “nós fizemos” 

Pesquisadora: o correto é “nós viemos fala”. É “fala”? 

D: faltou o R. É falar. 

Pesquisadora: ...que você não consegue. O verbo “conseguir” é assim 

mesmo?  

I: ... não “conseguiu” jogar. 

Pesquisadora: em que tempo verbal está “conseguiu”? 

P: passado, eu acho. 

Pesquisadora: “a gente” fez um manual. Será que em textos usamos “a 

gente”, como se estivéssemos falando pessoalmente? 

D: é “nós” (RV – 16/10/2019). 

 

 A importância de ensinar ao estudante a perceber onde errou se justifica porque ler algo 

que parece estar estranho, no caso do texto escrito, mobiliza suas funções psíquicas para 

compreender o erro e corrigi-lo. Esse movimento é necessário para refletir e compreender a 

escrita, para saber usá-la nas situações cotidianas. A correção pode ser feita de muitas maneiras, 
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mas uma que se destaca é a correção a partir dos textos escritos, não frases ou palavras isoladas 

ou descontextualizadas (não estamos dizendo que é errado, mas a reescrita se destaca nesse 

sentido). A correção realizada a partir dos textos, permite a compreensão da gramática no 

movimento do texto, em sua estrutura.  

 Compreender a gramática e internalizá-la é um processo de significação. Ela faz parte 

de um sistema de significações, que normatizam a linguagem escrita. Apropriar-se deste 

conhecimento é tornar seu um conhecimento que foi elaborado socialmente. 

 

4.7.2.4 Coesão e coerência 

 

 A coesão e a coerência são dois elementos extremamente importantes na escrita de 

textos. Esses dois conhecimentos andam juntos, complementam-se, mesmo cada um tendo sua 

especificidade. A coesão relaciona-se com a estrutura textual, escolher palavras certas para 

aquela situação de linguagem. O cuidado com a coesão pressupõe o uso da conjunção, 

preposição, advérbios, pronomes adequados para que o texto esteja bem organizado dentro de 

sua estrutura. A coerência relaciona-se com a lógica textual, a sequência textual, ou seja, a 

organização das ideias precisa ter uma sequência lógica, um começo um meio e um fim. 

 A partir dessa compreensão e pensando na tarefa realizada, as primeiras versões dos 

manuais de instrução não apresentavam, coesão e coerência. A reescrita textual foi muito 

importante para que os estudantes compreendessem seu texto e percebessem as incoerências. 

 

Pesquisadora: por onde eu começo a fazer o manual? 

MG: colocar em ordem os fatos do jogo.  

MC: a gente está criando as ideias e jogando, para depois anotar (RV – 

25/09/2019). 

 

 A pergunta inicial ao grupo 2 justifica-se porque queríamos que eles pensassem como 

se daria a organização textual, primeiro na oralidade, usando o jogo para auxiliá-los, depois 

começassem a estruturar o texto escrito. A fala dos estudantes fornece indícios que possuem 

conhecimentos sobre o gênero discursivo instrucional manual de instruções, devido às suas 

práticas cotidianas com este gênero. A tarefa proposta trouxe para seu desenvolvimento as 

experiências dos estudantes, as quais contribuíram para resolver o problema da personagem. 
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 Todos os manuais tiveram que ser reescritos por motivos de coesão, coerência, 

ortografia e gramática. As primeiras versões, para além dos erros ortográficos, estavam fora de 

ordem. O modo de ensinar o funcionamento do jogo não estava na sequência lógica dos fatos. 

 A prática de reescrita auxilia nesse processo de revisitar o pensamento para verificar se 

o texto está coeso e coerente. Nesse sentido, nossas ações voltavam-se para que os estudantes 

compreendessem a necessidade da organização textual, porque essa produção seria lida por um 

leitor ausente, assim, a escrita precisa estar bem organizada, coesa e coerente, com o uso dos 

verbos de forma correta para orientar a ação do outro e estarem na sequência. 

 Na primeira leitura da primeira versão do manual do grupo 1, verificamos que o texto 

não estava coerente. Ao serem questionados sobre isso, um dos membros do grupo disse: 

 

P: nós estamos colocando regras que eram para ser no começo lá no final. 

Pesquisadora: e como um manual precisa estar? 

D e P: na ordem certa. 

Pesquisadora: a Clarice vai entender isso? Ela está aqui para te ouvir? 

Eles: não!! 

Pesquisadora: vocês sabem o que aconteceu aqui? 

P: não deu para entender a frase. 

I: você tem que escrever assim (então ela sugere como deveria ser a escrita) 

Pesquisadora: e então, o que vocês farão com esse passo? 

N: apagar e reescrever (RV – 27/09/2019). 

 

 O mesmo aconteceu com o grupo 4: 

 

Pesquisadora: onde essa instrução poderia estar? 

I: (apontou na folha onde o passo que estava fora de ordem deveria estar) 

Pesquisadora: o que vocês acham que precisa mudar? 

J: a ordem do passo a passo. 

Pesquisadora: e começar por onde, explicando o quê? 

K: do início do jogo (RV- 27/09/2019). 

 

 Em conversa com o grupo 3, também faltavam muitos elementos de ordem sequencial 

para compreender o jogo: 

 

Pesquisadora: para que Clarice entenda e jogue, o que vocês terão que fazer 

com esse manual? 

F: vamos ter que explicar melhor as instruções. 

Pesquisadora: o que significa um “passo a passo”? 

F: significa passo 1, passo 2, passo 3 (remetendo-se à sequência lógica do 

jogo). 
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Pesquisadora: lembrem-se que a Clarice não está aqui e ela vai ler o que 

vocês escreveram. E agora, o que vocês farão? 

F: a gente vai arrumar para mandar para Clarice (RV – 27/09/2019). 

 

 Os membros do grupo 2 também perceberam que as ações escritas no texto estavam fora 

de ordem: 

 

Pesquisadora: qual o problema do manual? 

MG: está desorganizado e fora de ordem. 

Pesquisadora: o que devemos fazer agora? 

MG: reorganizar (RV – 27/09/2019). 

 

 Interessante ressaltar que a forma que este grupo pensou em rever a estrutura do texto 

foi marcando um X no passo a passo que deveria tirar ou arrumar. O grupo encontrou uma 

estratégia de organização para cumprir com a tarefa proposta. Isso é um sinal de auto-

organização, de pensarem em grupo para resolver um problema que surgiu no desenvolvimento 

da tarefa. 

 A revisão da primeira versão do manual do grupo 5 foi mais intensa e a pesquisadora 

teve que estar mais presente do que nos demais grupos. O referido grupo encontrava dificuldade 

de relacionamento entre os membros do grupo, que não estavam trabalhando juntos. Cada um 

escrevia uma regra ou passo a passo, não discutiam e isso gerou problemas na estruturação dos 

textos. 

 No grupo 1, ao revisarmos a sequência e a estrutura de um dos passos do manual, 

fizemos o seguinte questionamento: 

 

Pesquisadora: será que vamos manter esse passo? O que vocês acham? 

D e P: (conversam sobre o passo) e D diz após a reorganização: ficou bem 

melhor, P (RV – 30/09/2019). 

 

 Os estudantes precisam entender que a coesão e a coerência são importantes ao escrever 

um texto. Revisitar o escrito é uma forma de revisitar o pensamento e ao perceber que há algo 

que pode ser mudado, isso deve ser feito para que o texto tenha unidade, seja compreensível ao 

leitor. Considerar o leitor ausente foi um fator extremamente importante na organização da 

estrutura textual. A cada nova versão, a escrita estava cada vez melhor.  

 Abaixo seguem imagens dos textos nas primeiras versões e nas finais, com a finalidade 

de explicitar o movimento do pensamento dos estudantes.  
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Figura 3: Grupo 1 – primeira versão do manual. Parte 152 

                                                           
52 Transcrição do manual: 1- não trapacear com o dado e nem no jogo; 2- jogar só uma vez e nem; 3- tem saída e 

chegada. Só cada um tem que jogar; 4- quem ganhar a primeira rodada vai começar a próxima rodada; 5- só pode 

5 jogadores ao menos, mas não pode menos de 1; 6- são só 5 pessoas; 7- sem trapacear olhando as respostas; 8- 

sem brigar quem vai primeiro; 9- e obedecer as regras e sem trapacear; 10- brincar conforme as regras. 
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Figura 4: Grupo 1 – primeira versão do manual. Parte 2.53 

 

                                                           
53 Continuação da transcrição: 11- (primeira palavra incompreensível) do dado é; 12- a casinha que você está vale; 

13- seguir as dicas; 14- fazer “bola de fogo” para ver quem começa; 15- bola de fogo mata geral babu, tchau; 16- 

respeitar os colegas. 
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Figura 5: Grupo 1 – última versão do manual. Parte 1.54 

 

                                                           
54 Transcrição do manual: Regras; 01- os jogadores farão o jogo do 2 ou 1 para saber quem começará jogando; 02- 

respeitar as dicas de cada matéria; 03- jogará o dado uma vez em cada jogada; 04- respeitar os colegas; 05- 

organizar as cartas por matéria; 06- se trapacear, sairá do jogo; 07- para jogar o jogo, ter no mínimo 2 jogadores e 

no máximo 5 jogadores; 08- se os jogadores não acertarem a resposta, a carta será devolvida na sua matéria; 09- 

sem gritar. 
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Figura 6: Grupo 1 – última versão do manual. Parte 2.55 

 

                                                           
55 Continuação da transcrição: Passo a passo; 01- o primeiro jogador jogará o dado e andará as casas que cair no 

dado; 02- o mesmo jogador que jogar o dado vai fazer uma pergunta para os outros jogadores; 03- se os demais 

jogadores não acertarem a resposta ela vai ser devolvida a sua matéria; 04- o jogador que acertar a resposta andará 

uma casa; 05- o próximo a jogar o dado e fazer as perguntas será de acordo com o jogo 2 ou 1 e assim por diante; 

06- o jogo termina quando o primeiro jogador chegar ao fim. Ele sai, mas o jogo continua para saber as demais 

posições. 
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Figura 7: Grupo 2 – primeira versão do manual. Parte 1.56 

 

                                                           
56 Transcrição do manual: Manual de Instruções; 1- escolha sua peça; 2- decidir quem vai começar no 2 ou 1; 3- 

não trapacear/roubar; Como jogar; 1- pegue uma carta, se acertar jogue o dado; 2- algumas cartas têm ande e volte 

casas; 3- cada casa amarela pega uma carta. 
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Figura 8: Grupo 2 – primeira versão do manual. Parte 2.57 

                                                           
57 Continuação da transcrição: 4- cada casa vermelha jogar 2 vezes; 5- cada casa verde pular 1 casa; 6- cada casa 

amarela só com 1, 6 ou 4; 7- cada jogador tem uma peça; 8- cada jogador tem uma jogada; 9- uma pessoa deverá 

ler as cartas; 10- quem responder errado voltar uma casa; 11- as cartas que já sabem deixar para o fim; 12- é 5 

rodas; 13- não se bobiar com as pecinhas. 
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Figura 9: Grupo 2 – última versão do manual. Parte 1.58 

 

                                                           
58 Transcrição do manual: Regras; 1- jogadores mínimo 4 a 5; 2- não roubar; 3- cuidar para não perder as peças; 

4- as cartas que já foram lidas colocar no fim do monte; 5- um jogador deverá ler as cartas para os demais jogadores. 

O primeiro que acertar a resposta jogará o dado; 6- o número que cair no dado andará as casas no tabuleiro; 7- tem 

que ter muita atenção no jogo; 8- para ganhar o jogo tem que chegar na linha de chegada. Como jogar; 1- decidir 

quem começará o jogo no 2 ou 1 para ler as cartas. O primeiro que sair no 2 ou 1 começará o jogo;  
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Figura 10: Grupo 2 – última versão do manual. Parte 2.59 

                                                           
59 Continuação da transcrição: 2- o próximo jogador que lerá as cartas será na ordem do 2 ou 1; 3- as dicas serão 

lidas uma por uma até que um dos jogadores acerte; 4- em algumas cartas tem as dicas “ande e volte” casas, quando 

chegar nesta dica todos deverão andar ou voltar as casas, incluindo o leitor; 5- se cair na casa amarela ande 1 casa; 

6- o ganhador será quem chegar na chegada. 
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Figura 11: Grupo 3 – primeira versão do manual.60 

                                                           
60 Transcrição do manual: Manual; Regras; 1- se não acertar uma pergunta volte uma casa; 2- se acertar ande 2 

casas; 3- se acertar de primeira ande 5 casas e jogue mais uma vez; 4- se trapacear volte 5 casas. Modo de jogar: 

os jogadores jogam 2 ou 1 para saber quem começa jogar o dado e ande as casas e pegue uma carta e tente 

adivinhar. Se conseguir ande 2 casas. O máximo de pessoas é 4 ou 5. Cada participante tem uma peça e uma vez 

e o criado do jogo pegará as cartas. Se acabarem as cartas quem está na frente ganha, 
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Figura 12: Grupo 3 – última versão do manual. Parte 1.61 

 

                                                           
61 Transcrição do manual: Modo de jogar: passo 1- o jogo pode ser jogado de 2 a 5 pessoas; passo 2- decidir na 

pedra (pedra seria o dado) maior quem iniciará o jogo; passo 3- a sequência dos jogadores será de acordo com a 

ordem numérica; passo 4- quem jogar o dado responderá as perguntas e andará as casas correspondentes ao número 

do dado no tabuleiro; passo 5- quem tirar o menor número do dado na escolha de quem inicia lerá as perguntas; 

passo 6- se o jogador acertar na primeira dica ande duas casas. 



143 
 

 

Figura 13: Grupo 3 – última versão do manual. Parte 2.62 

                                                           
62 Continuação da transcrição: passo 7- se acertar na última dica ande 2 casas; passo 8- se não acertar nenhuma 

dica volte 1 casa; passo 9- se acabarem as cartas o jogador que está no maior número no tabuleiro ganha o jogo; 

passo 10- ganhará o jogo, também, quem chegar no final do tabuleiro. Regras: 1- se trapacear volte 5 casas; 2- não 

jogue na vez do outro jogador; 3- o jogador que falar as respostas no lugar do outro voltará 5 casas. 
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Figura 14: Grupo 4 – primeira versão do manual. Parte 1.63 

 

                                                           
63 A primeira versão do grupo 4 está visualmente danificada porque o grupo rasgou a folha.  

Transcrição do manual: Regras; a- não negar o que a carta pede; b- não negar o número do dado; c- se cair no 

número par “Obrigatório” tem que pegar uma carta; d- se chegar no fim você ganha 2 pontos, “bônus”; e- no 

máximo 4 jogadores. Explicações: a- se pegar número par você pega uma carta e responda; b- se cair 10...você 

escolhe uma matéria para pegar a cara e se cair 2...sorteia uma carta, olhe o desenho abaixo. 
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Figura 15: Grupo 4 – primeira versão do manual. Parte 2.64 

                                                           
64 Continuação da transcrição: O número do dado que cair é o número de casas que você deve andar no tabuleiro. 

Esses são os números do dado em ordem. Cada peça tem uma cor porque é para não pegar a peça do outro. Cartas. 

As cartas servem para a gente pegar quando cair no número par do tabuleiro. Pegar e escolher um adversário para 

ler sua carta “tem que sortear a carta novamente de cartas”. *Coloque a sua peça na escrita saída e acabe o jogo na 

chegada. *Pegue uma folha para fazer a tabela. 
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Figura 16: Grupo 4 – última versão do manual. Parte 1.65 

                                                           
65 Transcrição do manual: Regras. *não negar o que a carta pede; *não trocar o número do dado; *Se cair no chão 

está valendo o número do dado. *se cair no número par no tabuleiro o jogador deve pegar uma carta. Escolha um 

adversário para ler a carta escolhida. *se o jogador chegar no fim do tabuleiro terá o direito de ganhar dois pontos 

a mais na sua tabela. Isso é para dar chance de ganhar o jogo. *se acontecer de um jogador ficar discutindo ele 

perderá dois pontos. *no máximo 2 a 5 jogadores. Explicações: *todos devem tirar dois ou um para ver quem 

iniciará o jogo e anote a sequência para saber quem é o próximo. 
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Figura 17: Grupo 4 – última versão do manual. Parte 2.66 

 

                                                           
66 Continuação da transcrição: *escolha uma peça e coloque na SAÍDA. *o número que estiver no dado será o 

número de casas que deve andar no tabuleiro. Obrigatório. 2- cada peça tema uma cor, para não se enganar com a 

dos outros jogadores. 3- se cair no número par no tabuleiro pesque uma carta e escolha um adversário para ler a 

carta. Se o jogador não acertar a resposta não ganhará ponto, mas se o jogador ganhará um ponto. Se o jogo empatar 

os participantes devem tirar “pedra, papel, tesoura”, se for três para cima jogar “dois ou um” para ver o campeão. 

*pegue uma folha para fazer os pontos de quem acertar as respostas. 
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Figura 18: Grupo 4 – última versão do manual. Parte 3.67 

 

                                                           
67 Continuação da transcrição: *será o ganhador da partida quem tiver mais pontos por meio das cartas, não quem 

chegar primeiro no fim do tabuleiro. Cartas. As cartas servem para os jogadores pegarem quando cair no número 

par do tabuleiro. Quando pegar a cara deve dar a um colega para ele ler. Quando as cartas já foram lidas deixe 

embaixo do monte. 
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Figura 19: Grupo 5 – primeira versão do manual.68 

                                                           
68 Transcrição do manual: Manual. 1- O jogo pode ser de 5 a 4 jogador. 2- O jogo começa com os jogadores 

escolhendo quem começa. 3- O jogador escolhido vai começar com o dado e em seguida ele vai pegar a carta das 

perguntas e ele ou ela vai perguntar [para quem?] acertar vai pegar a carta e vai jogar o dado novamente. 4- Os 

jogadores que irão acertando vai ganhar um ponto e quem chegar a 11 pontos vai ganhar o jogo. 5- Nesse jogo tem 

coisas (trecho incompreensível) se você cair no número 2 você avança 4 casas e se você cair no número 12 você 

vai voltar uma casa. 6- Se chegar no final pode pedir a alguém voltar algumas casas. 7- Casas 20-25-07-17 vai ter 

que voltar 1 casa. 8- Só tem 4 chances. 9-. 
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Figura 20: Grupo 5 – última versão do manual. Parte 1.69 

                                                           
69 Transcrição do manual: Regras. 1- O jogo pode ser de 3 a 5 jogadores. 2- Não pode perder as 20 cartas. 3- Não 

pode jogar o dado muito alto. 4- Ganhará quem chegar na chegada por primeiro. 5- O jogo começará com 2 ou 1 

para ver quem começará a partida. Como jogar. 1- O jogador escolhido vai começar jogando o dado e andará as 

casinhas que cair no dado. 2- Depois de jogar o dado o jogador vai pegar uma carta e vai fazer as perguntas para 

os outros jogadores. 3-  O jogador que acertar a resposta será o próximo a jogar o dado e fazer as perguntas. 4- Se 

ninguém acertar as perguntas a carta será devolvida ao monte. 
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Figura 21: Grupo 5 – última versão do manual. Parte 2.70 

 

 

4.7.3 Cena 3: A reescrita dos textos como forma de revisitar o pensamento e reorganizá-

lo 

 

 A partir da compreensão trazida nos documentos oficiais, como apresentamos 

anteriormente, de que a linguagem é viva, que é formada nas relações sociais e cada situação 

de linguagem exige uma forma de como ser dita, o currículo da escola passou a ser organizado 

diferente, trabalhando com gêneros discursivos (textos). No entanto, essa compreensão não se 

efetivou nas práticas em sala de aula, permanecendo o ensino da leitura e da escrita de forma 

fragmentada, dificultando aos estudantes a compreensão da função e do uso social dos 

conhecimentos específicos da Língua Portuguesa. Compreender a especificidade de cada 

discurso significa entender o modo de sua produção na história de seu desenvolvimento, pois 

cada enunciação é específica, com características peculiares. 

 O processo de escrita é um trabalho de pensamento e exige compreensão do discurso 

que está sendo escrito. A primeira escrita de determinado discurso pode ser que não esteja 

completo, terminado, assim precisa ser revisado. 

 Revisar um texto oral ou escrito é um ato de pensamento. Exige do falante ou do escritor 

conhecimentos para identificar o que corrigir no discurso. Se a identificação, sozinha, não é 

possível, cabe ao professor intervir e ensinar a maneira mais correta para aquela situação de 

linguagem.  

 A reescrita de textos é uma possibilidade de rever o discurso. Ao revê-lo, conseguimos 

revisitar nosso pensamento, compreender os motivos que nos fizeram escrever daquela forma. 

Assim, na escola, possibilitar momentos de reescrita de texto vai além de corrigir palavras 

isoladas. É oportunizar aos estudantes rever seu modo de pensar sobre determinada situação de 

                                                           
70 Continuação da transcrição: 5- O jogador fará as perguntas até que alguém acertar. 6- Se cair na casa vermelha 

andará uma casa. 
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linguagem e ensinar qual a maneira mais adequada de escrever, para além da simples correção 

ortográfica. 

 Foi pensando nos pressupostos em que nosso experimento formativo foi organizado. 

Deixamos os estudantes escreverem a primeira versão em grupo, sem nossa intervenção, como 

forma de percebermos qual era o conhecimento deles sobre o gênero discursivo instrucional 

manual de instruções. Com relação à escrita da carta, fizemos o mesmo, mas já tínhamos 

trabalhado com as crianças este gênero discursivo anteriormente, pela professora regente, mas 

fizemos sua revisão também. 

 A primeira versão dos manuais estava muito confusa, fora de ordem, faltavam muitos 

elementos essenciais para ensinar a personagem Clarice a jogar. A finalidade dos manuais é de 

instrução, instruir alguém a fazer algo. Quando o manual é escrito, precisa ser mais específico, 

mais explicativo, pois os leitores não estão presentes. No caso dos manuais orais, temos nosso 

interlocutor presente, isso facilita a comunicação, pois temos o visual para ajudar na instrução. 

Pesquisadora: a Clarice vai entender isso? Ela está aqui para te ouvir? 

P: não! 

Pesquisadora: então as palavras devem estar como? 

P: as palavras devem estar inteiras. 

Pesquisadora: mas vocês escreveram as palavras inteiras (mostro no papel). 

Vocês sabem o que aconteceu aqui? 

P: não deu para entender a frase. 

Pesquisadora: e então, o que vocês farão com esse passo? 

N: apagar e reescrever (RV- 27/09/2019). 

 

 A conversa entre a pesquisadora e os estudantes levou-os a refletir sobre determinada 

sequência do texto escrito. Essa reflexão é necessária para que os estudantes compreendam 

aquele discurso, sua estrutura, a forma como deve ser escrito, como as palavras precisam estar, 

as ideias bem organizadas, mas também que o outro, o leitor, precisa compreender o que o 

escritor quis ensinar. O que, neste caso, é a instrução. 

 O fato de um dos estudantes falar que precisavam reescrever é uma demonstração de 

que aquela maneira que o texto estava não poderia ficar. A reescrita e a revisão possibilitaram 

rever o pensamento e ao fazer isso perceberam que não estava compreensivo ao outro. Essa 

revisão faz surgir novas significações.  

 

Pesquisadora: como é que a Clarice vai saber disso (do jogo 2 ou 1 para ver 

quem começa o jogo) se ela não está aqui para ouvi-los? 

I: a gente vai ter que explicar bem direito aqui no manual (RV – 27/09/2019). 
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 Como dissemos, a reescrita não apenas possibilita a reescrita das palavras, mas 

proporciona a compreensão de que o registro escrito foi necessário porque passou a considerar 

o leitor ausente. A preocupação dos estudantes em explicar direito é que o outro compreenda o 

que eles quiseram dizer naquela situação de linguagem, pois “o discurso escrito é um discurso 

feito na ausência de interlocutor” (VIGOTSKI, 2009, p. 452).  

 Em determinado momento, com o grupo 5, a pesquisadora lia juntamente com eles a 

versão que escreveram, com o objetivo de identificarem os erros para corrigi-los, não apenas 

ortográficos, mas como um todo do texto. Um dos integrantes diz: 

 

B: só agora surgiu essas ideias (RV – 27/09/2019). 

 

 As ideias que a estudante fala referem-se ao modo como o texto estava escrito que, ao 

lerem em conjunto, foram percebendo a ausência de muitos elementos linguísticos para que 

ficasse mais compreensível aos leitores. A escrita é um trabalho tão complexo que exige o 

máximo de palavras e cada palavra precisa estar bem colocada, pois a palavra emana seu 

significado e o generaliza: “para enunciar cada pensamento isolado, precisamos empregar 

muito mais palavras do que se faz com a linguagem falada” (ibidem). 

 Após ler a primeira versão, todos os grupos reescreveram seus textos. A pesquisadora 

acompanhou todo o andamento da reescrita. Em todos os grupos eles escreveram mais de uma 

versão. A cada nova escrita, o texto ficava melhor, mais compreensível. Vejamos o manual do 

grupo 3, em todas as versões.
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        Figura 22: primeira versão do manual.71      

 

                                                           
71 Transcrição do manual; Regras; 1- se não acertar uma pergunta volte uma casa; 2- se acertar ande 2 casas; 3- se acertar de primeira ande 5 casas e jogue mais uma vez; 

4- se trapacear volte 5 casas. Modo de jogar: os jogadores jogam 2 ou 1 para saber quem começa jogar o dado e ande as casas e pegue uma carta e tente adivinhar. Se 

conseguir ande 2 casas. O máximo de pessoas é 4 ou 5. Cada participante tem uma peça e uma vez e o criado do jogo pegará as cartas. Se acabarem as cartas quem está 

na frente ganha, 
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Figura 23: segunda versão do manual. Parte 1.72     Figura 24: segunda versão do manual. Parte 2.73 

                                                           
72 Transcrição do manual: Manual. Modo de jogar. Passo 1- Os jogadores jogam uma pedra maior para saber quem começa o jogo e anotam em uma tabela / o total de 

pessoas é de 4 ou 5 / comece no início e quem joga o dado responde. Passo 2- Jogue o dado e ande as casas correspondentes no tabuleiro. Uma pessoa cuidará do jogo 

pega as cartas. Passo 3- Se acertar na 1ª vez ande 5 casas. Se acertar na última vez ande 2 casas. Se não acertar ande uma casa para trás.  
73 Continuação da transcrição: Passo 4- Se acabarem as cartas o jogador que está no maior número ganha. Pedra maior: você joga o dado e quem tirar o maior número 

começa. Regras: 1- Se trapacear volte 5 casas. 2- Não jogue na vez do outro jogador. 3- Não diga as respostas. Se falar volte 2 casas, as respostas. 
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Figura 25: terceira versão do manual. Parte 1.74           Figura 26: terceira versão do manual. Parte 2.75 

                                                           
74 Transcrição do manual: Manual. Modo de jogar: Passo- O jogo pode ser jogado de 2 a 5 pessoas. Os jogadores jogam o dado para ver quem inicia. Quem tirar o maior 

número começará. O próximo jogador será de acordo com a ordem numérica. Passo 2- Quem joga o dado, responde. Jogue o dado e ande as casas correspondentes no 

tabuleiro. Uma pessoa do grupo pega as cartas e faz as perguntas para quem jogou o dado. Passo 3- Se acertar na primeira vez ande 5 casas. Se acertar na última vez ande 

2 casas esse não acertar volte uma casa. 
75 Continuação da transcrição: Passo 4- Se acabarem as cartas o jogador que está no maior número ganha e quem chegar no final ganha também. Regras: 1- Se trapacear 

volte 5 casas. 2- Não jogue na vez de outro jogador. 3- Não fale as respostas. Se falar volte 5 casas. 4- Quando alguém terminar o jogo as outras pessoas ainda vão jogar. 
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Figura 27: quarta e última versão do manual. Parte 1.76    Figura 28: quarta e última versão do manual. Parte 2.77

                                                           
76 Transcrição do manual: Modo de jogar: Passo 1- o jogo pode ser jogado de 2 a 5 pessoas; Passo 2- decidir na pedra (pedra seria o dado) maior quem iniciará o jogo; 

Passo 3- a sequência dos jogadores será de acordo com a ordem numérica; Passo 4- quem jogar o dado responderá as perguntas e andará as casas correspondentes ao 

número do dado no tabuleiro; Passo 5- quem tirar o menor número do dado na escolha de quem inicia lerá as perguntas; Passo 6- se o jogador acertar na primeira dica 

ande duas casas. 
77 Continuação da transcrição: Passo 7- se acertar na última dica ande 2 casas; Passo 8- se não acertar nenhuma dica volte 1 casa; Passo 9- se acabarem as cartas o jogador 

que está no maior número no tabuleiro ganha o jogo; Passo 10- ganhará o jogo, também, quem chegar no final do tabuleiro. Regras: 1- se trapacear volte 5 casas; 2- não 

jogue na vez do outro jogador; 3- o jogador que falar as respostas no lugar do outro voltará 5 casas. 
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 Como visto nas imagens do manual do grupo 378, o processo de reescrita melhora 

significativamente a escrita. Poder revisitar o pensamento por meio da reescrita é um ato de 

significação. A cada nova versão escrita os estudantes apropriavam-se do sistema de 

significação deste gênero discursivo, ou seja, não é apenas escrever corretamente, mas 

apropriar-se de conhecimentos que os nossos antepassados produziram. Essa apropriação 

modifica nossa estrutura do pensamento e começamos a operar com ela nas práticas sociais, 

isto é, nos humanizamos. 

 A apropriação dos conhecimentos inerentes aos gêneros discursivos possibilita 

compreender que “a linguagem tem as suas peculiaridades na escolha das expressões, no 

emprego das formas gramaticais e dos modos sintáticos de fusão das palavras no discurso” 

(VIGOTSKI, 2009, p. 453), assim, tanto a escrita como a reescrita são fundamentalmente 

importantes e devem ser exploradas em sala de aula, como afirma Vigotski (2009, p. 457): 

 

A linguagem escrita contribui para o fluxo do discurso na ordem da atividade 

complexa. Aqui a atividade discursiva se define como complexa. É nisto que 

se baseia o emprego dos rascunhos. O caminho entre o esboço e o ato de passar 

a limpo é uma via de atividade complexa, mas até mesmo quando não há cópia 

fatual o momento de reflexão no discurso escrito é muito forte; muito amiúde 

falamos primeiro para nós mesmos e depois escrevemos: aqui estamos diante 

de um rascunho mental. Esse rascunho mental da escrita é a linguagem 

interior. 

 

 O rascunho mental é a primeira escrita que os sujeitos realizam. Este rascunho é 

materializado na escrita e pode ser revisitado a todo momento. A reescrita dos textos 

materializados possibilita a organização do pensamento, das ideias em sequência, destaque das 

ideias principais, revisão e reformulação das frases, apropriação do sistema de significação 

inerente à língua materna. Assim, a reescrita vai muito além da correção ortográfica: ela 

possibilita a reformulação o próprio pensamento, organizando-o. 

  

 

4.7.4 Cena 4: A produção final -  síntese da significação coletiva 

 

                                                           
78 A escolha do manual de instrução do grupo 3 para compreender o processo formativo da reescrita foi aleatória, 

pois todos os manuais compartilham da mesma organização. 
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 A produção final dos estudantes foi a escrita do gênero discursivo carta. Na carta, os 

estudantes deveriam escrever os motivos que impossibilitaram a Clarice jogar e a solução para 

seu problema. O momento desta escrita também foi permeado de discussões e tensões nos 

grupos. Formular frases e ideias no coletivo gera impasses que precisam ser resolvidos para que 

a produção aconteça.  

 A escrita da carta como síntese de toda tarefa foi um momento rico de formação dos 

estudantes. Eles teriam que pensar no caminho que fizeram para escrever a carta. Não era 

simplesmente escrever, mas revisitar os motivos que os levaram a desenvolver a tarefa: resolver 

o problema da personagem. 

 Vejamos a carta do grupo 1: 

 

 

Figura 29: carta grupo 1.79 

  

 Escreverem o motivo que impossibilitou a personagem de jogar é uma forma de 

compreender que faltava algo importante. A partir disso, começa a necessidade de criar um 

manual para ela. A criação de um manual gerou um sistema complexo de significação, em que 

os estudantes tinham que mobilizar suas funções psíquicas para resolver um problema real, 

porque os manuais surgem de um problema real da vida, que é ter que usar ou fazer algo que 

não sabem.  

 O registro escrito do manual foi outro problema, uma vez que na oralidade tudo funciona 

melhor, porque ocorre o diálogo e este é formado por réplicas (VIGOTSKI, 2009), mas 

                                                           
79 Transcrição da carta: Francisco Beltrão, dia 07/10/2019. Oi, Clarice, nós viemos falar que você não conseguiu 

jogar porque está sem o manual. Nós fizemos um manual para você jogar com sua turma. Esperamos que vocês 

entendam o manual. Tem 9 regras, 6 passo a passo, vocês só podem jogar de 2 a 5 pessoas. Esperamos que 

consigam jogar o jogo. Um abraço apertado de. 
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materializar o acordado em registro escrito é uma atividade altamente complexa, 

principalmente para crianças que estão se apropriando dos sistemas de significação. 

 Os estudantes criaram uma representação da Clarice que eles não a perdiam de vista, 

porque ela seria a leitora do material produzido. Assim, a preocupação que ela entendesse o 

escrito motivou-os a serem claros e objetivos, a fim de que o manual fosse compreensível para 

Clarice e seus amigos. Ao considerar o leitor ausente, a escrita se complexifica e tornando-se 

mais rica, mais formativa, porque “o discurso escrito não revela a tendência para a 

predicatividade e é a forma mais desenvolvida do discurso” (VIGOTSKI, 2009, p. 457). 

 Vejamos a carta do grupo 2: 

 

Figura 30: carta do grupo 2. 
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 Na carta do grupo 3, os estudantes também escreveram o motivo que impediu a 

personagem de jogar. Eles expressaram seus sentimentos com relação à tarefa: “gostamos de 

fazer o jogo que você mandou para nós, ficamos muito felizes”. A tarefa não simplesmente 

mobilizou as funções psíquicas para resolver o problema, mas eles se sentiram parte da 

resolução.  

 A relação cognitiva com as emoções fica mais evidente com fala das crianças. A tarefa, 

embora longa e complexa, trouxe motivos eficazes em fazê-la, senão eles não escreveriam isso 

para a personagem. O processo formativo não é apenas cognitivo, mas precisa ter motivos para 

realizá-lo, uma vez que os estudantes ainda são crianças. 

 Os estudantes deste grupo estavam muito envolvidos na resolução da tarefa que 

imaginaram como que seria a personagem. Na carta eles escreveram: Clarice, imaginamos que 

você seja assim (...) abra esta carta. Vejamos a imagem criada por eles: 

 

Figura 31: como as crianças imaginam a Clarice. 

 

 Entendemos que essa imagem criada da personagem se justifica porque eles estavam 

intimamente ligados à resolução do problema. Criar uma imagem mental de uma personagem 

não vista, ajuda a compreender a relação dos estudantes com a tarefa. O problema da 
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personagem mobilizou os estudantes a resolvê-lo e, nesse caminho, possibilitou até vê-la 

mentalmente. O desenho é a materialização do pensamento. A tarefa proposta mobilizou a 

atividade criadora dos estudantes, tanto na produção do manual como a imagem da personagem. 

 A carta do grupo 3 também trouxe elementos de análise sobre a síntese elaborada por 

eles. Vejamos: 

 

 

Figura 32: carta do grupo 3.80 

 

 A escrita dos estudantes nos leva a entender que também criaram uma relação afetuosa 

com a personagem. Quando escrevem as palavras “querida Clarice” e “divirtam-se” eles 

pensam nela como se fosse real. O problema dela os mobilizou tanto que eles mergulharam na 

resolução de tal forma que o problema dela se tornou os seus. Isso demonstra que entraram em 

atividade porque os motivos foram eficazes, planejaram suas ações, mobilizaram suas funções 

psíquicas e atingiram o objetivo. 

 Os estudantes também demonstram que estavam preocupados com o entendimento do 

manual por Clarice. Isso se justifica porque o objetivo era a produção do manual, e esta 

produção gerou um sistema de significação. Considerar o possível leitor torna a produção mais 

interessante, ao mesmo tempo que complexa, mas igualmente formativa. 

 Com relação à carta do grupo 4, os estudantes também demonstraram estar envolvidos 

em todo o processo de sua elaboração. Vejamos: 

                                                           
80 Transcrição da carta: Francisco Beltrão, 07/10/2019. Querida Clarice, você não conseguiu jogar por falta do 

manual do jogo. Por isso estamos mandando-o. junto a carta, para você conseguir jogá-lo. Esperamos que você 

entenda o manual e possa jogar com seus amigos. Divirtam-se. Um abraço. 
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Figura 33: carta do grupo 4.81 

 

 No início da carta, podemos perceber que os estudantes já anunciam que resolveram o 

problema dela: mas nós fizemos um para você. Esse anúncio é interessante porque dá para 

entender que estão contentes em resolver o problema. Isso os mobilizou. 

 Na sequência da carta, os estudantes também demonstram que estavam preocupados 

com a compreensão da Clarice:  esperamos que entenda o manual. Nós pensamos muito para 

te ajudar com ele. Essa explicação nos faz pensar que não foi uma tarefa simples e isso é muito 

importante, porque o ensino precisa ser desafiador.  

 Logo em seguida, os estudantes escreveram: foi tão difícil, pois fizemos três versões e a 

última ficou bem legal. A parte que diz da quantidade de versões é interessante porque para 

                                                           
81 Transcrição da carta: Francisco Beltrão, quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Clarice, como tem passado? Você 

e seus amigos não conseguiram jogar porque não tinham manual. Mas nós fizemos um para você. Esperamos que 

entenda o manual. Nós pensamos muito para te ajudar com ele. Foi tão difícil, pois fizemos 3 versões e a última 

ficou legal. A última que a gente fez é o que mandaremos para vocês conseguirem jogar. Então esta carta é para 

vocês lerem e o manual é para vocês entenderem o jogo, que antes não conseguiram jogar e se não souberem quais 

são os números pares estará no manual. Com abraços, grupo 4, integrantes. Do grupo 4 para Clarice. 
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chegar a um manual claro e objetivo, os estudantes tiveram que refazê-lo várias vezes e isso dá 

trabalho. 

 A atividade de ensino foi pensada justamente com o propósito de mobilizar os 

estudantes a resolver um problema real, mesmo que a personagem fosse fictícia. A manifestação 

dos estudantes de que a tarefa foi difícil significa que conseguimos mobilizar seu pensamento 

para resolver o problema proposto.  

 A preocupação do grupo com o entendimento da Clarice e seus amigos foi tanta que 

escreveram na carta sobre os números pares (parte do manual fala dos números pares): se não 

souberem quais são os números pares estará no manual. Interessante observar que as 

mediações da pesquisadora/professora foram importantes no processo formativo das 

significações, porque as crianças, nas cartas, expressaram a preocupação com o leitor ausente. 

A escrita se torna mais complexa e é a forma mais desenvolvida do discurso. 

 Na escrita da carta do grupo 5, os estudantes também manifestaram que resolveram o 

problema da personagem. Vejamos: 

 

 

Figura 34: carta do grupo 5.82 

 

 Ao escreverem: nós achamos a solução para seu problema, nos faz refletir sobre a 

sensação de terem resolvido. Para eles, isso foi de extrema importância, uma vez que o grupo 

em questão enfrentou inúmeras dificuldades para chegarem a um acordo sobre a produção do 

manual. A pesquisadora teve que intervir várias vezes. Nas intervenções, a pesquisadora 

buscava lembrá-los dos motivos que os levaram a estarem juntos e que se não trabalhassem 

                                                           
82 Transcrição da carta: Segunda-feira, 07/10/2019. Francisco Beltrão. Oi, Clarice, nós achamos a solução para seu 

problema, faltava o manual do seu jogo. Nós fizemos um para você. Esse manual tem como jogar e as regras. 

Agora, você e seus amigos conseguirão jogá-lo e desejamos um bom jogo. Um abraço de. 
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coletivamente, o problema não seria resolvido; assim, os estudantes foram compreendendo a 

importância da atividade coletiva e a reflexão para atingir determinado objetivo comum a todos: 

resolver o problema da personagem. 

 A frase colocada não apenas expressa que conseguiram resolver o problema, mas nela 

está a alegria em resolvê-lo. Se os estudantes não tivessem compreendido que o coletivo é 

importante o trabalho final talvez não estaria acabado. 

 A produção do manual, assim como da carta, nos faz refletir da importância do papel do 

professor em compreender os estudantes quando enfrentam dificuldade para concluir as tarefas 

propostas que, neste caso, eram no coletivo. A atividade coletiva afetou de alguma forma os 

integrantes do grupo e eles reagiram de diferentes formas, mas que no percurso formativo 

conseguiram compreender o papel do outro na resolução da tarefa. 

 A satisfação do grupo em terminar a tarefa foi expressa na síntese final: agora você e 

seus amigos conseguirão jogá-lo e desejamos um bom jogo. A tarefa de aprendizagem não 

apenas ensinou a parte linguística, os gêneros discursivos, sua estrutura, aspectos semânticos 

etc, mas como trabalhar em grupo para concluir a tarefa e resolver o problema. Ter um problema 

comum exigiu uma solução em comum.  

 A tarefa revelou não apenas aspectos inerentes à Língua Portuguesa, mas como a escola 

compreende o papel do outro em atividades colaborativas. Isso é um elemento que cabe análise 

e ampliação da discussão, que foge dos limites deste trabalho. 

 

 

Tópico especial de análise da História Virtual “Clarice e seus amigos em apuros” 

 

 As histórias virtuais e os jogos, a partir dos pressupostos da Atividade Orientadora de 

Ensino, são procedimentos metodológicos que possibilitam colocar em movimento a história 

de conceitos de uma maneira lúdica, principalmente porque os estudantes do 4° ano ainda são 

crianças. Pensamos em unir o jogo e a história porque fazem parte da vida dos estudantes dos 

anos iniciais.  

 Para elaborarmos a história virtual, fez-se necessário compreender a história dos gêneros 

discursivos no desenvolvimento histórico da humanidade. Como o conceito a ser trabalhado 

seria gênero discursivo instrucional, pensamos no jogo como meio de colocar em movimento 

esse conceito. Assim, os pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino nos deram suporte 
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teórico e metodológico para elaborarmos a história virtual, de maneira lúdica, pensando na 

apropriação do conceito manual de instrução pelos estudantes, inserido no campo das 

significações.  

 Como dito anteriormente, a história virtual precisa contemplar a história do conceito e 

sua lógica, ou seja, como este conceito surgiu e como se desenvolveu. O gênero discursivo 

instrucional manual de instruções é um conceito que surge na comunicação verbal espontânea. 

São enunciados que os sujeitos usam para instruir, como cozinhar um alimento, manusear uma 

ferramenta de trabalho etc. Como as pessoas nem sempre estavam presentes para dar instruções, 

fez-se necessário registrar esses enunciados para que outros tivessem acesso à instrução. Assim, 

por meio da comunicação, os sujeitos foram desenvolvendo e ampliando o conceito de manual 

de instruções, que se estende a toda comunicação que exija uma instrução. 

 A história criada por nós começa quando uma menina encontra um jogo, mas não sabe 

manuseá-lo porque não o conhece. Diante disso, chama seus amigos para conferir se eles o 

conhecem e sabem jogá-lo, no entanto eles também não sabem. Inserimos esse trecho sobre a 

chegada dos amigos para evidenciar aos estudantes que os manuais de instruções não são apenas 

escritos, mas também orais, uma vez que eles surgem na oralidade como enunciado instrucional. 

Se os amigos da personagem conhecessem o jogo, ensinariam como jogar, assim Clarice 

aprenderia. 

 São dois aspectos inerentes à história: a ausência de uma instrução tanto oral como 

escrita e a necessidade de orientação escrita porque os personagens não conheciam o jogo e 

pediram ajuda aos estudantes. Assim, surge o problema da história: Clarice tem um jogo, mas 

não sabe jogar. E agora, como jogar, como ajudá-la? Então, caros amigos, como podemos 

ajudar Clarice e seus amigos na resolução desse enorme problema? O problema expressou a 

necessidade do conceito manual de instruções, que foi elaborado no decorrer da tarefa a partir 

de muitas trocas de significados, por meio de hipóteses criadas pelos estudantes, e contemplou 

a história do conceito, uma vez que primeiramente a personagem pediu ajuda oralmente por 

uma instrução aos colegas, mas sem sucesso. 

 Por meio da história e do jogo criamos uma situação que desencadeou um movimento 

psíquico para resolver um problema real que os seres humanos vivenciaram na história da 

humanidade. Assim, surge a necessidade de instrução, que foi materializado no conceito manual 

de instruções. 
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 De acordo com os pressupostos da Atividade Orientadora de Ensino, para ser uma 

história virtual, característica desse tipo de organização do ensino, precisa contemplar: 1) a 

história e a lógica do conceito; 2) estrutura da atividade geral – necessidade, motivo, ações, 

operações; 3) envolver os sujeitos da aprendizagem, professor e estudantes; 4) o problema 

precisa ser resolvido no trabalho coletivo; 5) a síntese da tarefa ser feita no trabalho coletivo 

final. 

 A análise de nossa tarefa de ensino contempla todos os elementos da atividade 

orientadora de ensino porque: 1) conseguimos trazer para a história virtual a gênese do conceito; 

2) desencadeamos a necessidade da apropriação do conceito, gerando motivos que mobilizaram 

ações e operações; 3) a professora sentiu a necessidade de organizar o ensino do conceito gênero 

discursivo instrucional manual de instruções, mobilizando-a e transformando-a para que 

pudesse mobilizar os estudantes, colocando-os em atividade para resolver um problema real; 4) 

o problema foi resolvido em grupos por meio do diálogo e negociações de significados; e 5) a 

síntese da tarefa foi apresentada ao final, em que os estudantes elaboraram as cartas para a 

personagem e seus amigos 

 A situação desencadeadora de aprendizagem, por meio da história virtual, colocou em 

movimento o conceito do gênero discursivo instrucional em análise e síntese. No processo 

iniciado pela análise à síntese emergiu um sistema de significados necessários para elaborar um 

manual, oral e escrito, para a personagem, que foram ao encontro do objetivo da pesquisa. Cada 

ato de significação vindo das falas dos estudantes nos fizeram compreender que situações-

problema como esta mobilizam o psiquismo deles para resolver um problema real que a 

humanidade vivenciou.  

 Ao propor um problema real que contenha em si a essência e a história do conceito, os 

estudantes conseguem compreender como ele surgiu e como foi desenvolvido, isto é, o 

movimento lógico e histórico. É uma qualidade nova criada no psiquismo dos estudantes, e 

além disso fez surgir um sistema de significações necessário para resolver o problema, são 

novas qualidades formadas. 

 Ao questioná-los sobre a estratégia usada para resolver o problema, um deles diz:  

 

MC: a gente está criando ideias e jogando, para depois anotar (RV - 

25/09/2019). 
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 A fala do estudante nos leva a refletir sobre o movimento lógico e histórico do conceito. 

O manual de instrução não surge primeiramente na escrita, mas de uma ampla troca de 

significados entre os seres humanos, ou seja, antes de os estudantes sistematizarem na escrita 

seus manuais, conversaram muito, negociaram, trocaram muitas informações para depois 

anotar. Cada um trouxe para a discussão aquilo que compreendia do conceito, e este foi 

ampliando-se na medida que era discutido e revisto, isto é, analisado. A necessidade de pensar 

o jogo como um todo, seu modo de funcionamento, na oralidade e depois na escrita, nos diz 

como o pensamento do estudante se modificou a partir das análises que eles faziam. Ao mesmo 

tempo que eram criadas as estratégias para resolver o problema os estudantes vivenciaram a 

lógica e a história do conceito. Eles passaram pelo caminho que a humanidade passou: negociar, 

trocar experiências, melhorar o gênero discursivo, instruir melhor o outro, considerar o leitor 

ausente, e tudo isso graças à comunicação e à linguagem. Cada troca de conhecimento que 

realizavam é a expressão do complexo sistema de significação. 

 Em determinado momento da tarefa, ao passarmos nos grupos, um dos estudantes disse:  

 

Is: a gente vai ter que explicar bem direitinho [o jogo] aqui no manual (RV – 

27/09/2019). 

 

 A colocação da estudante nos diz que estão compreendendo a especificidade do 

conceito, que é explicar, instruir, ensinar algo a alguém. Isso foi possível porque o objeto do 

conhecimento estava em movimento. A análise da estudante nos revela que a essência do 

conceito estava em processo de apropriação. O uso dos conhecimentos da Língua Portuguesa, 

como campo de significados sociais, ajudou-os nesta apropriação, porque tinham que operar 

com elementos da língua para produzir o gênero discursivo.  

 A síntese final nos revela que os estudantes se apropriaram do conceito ao dizerem e 

escreverem o motivo que impossibilitou a personagem de jogar: a falta de uma instrução, oral 

ou escrita. Nas orientações sobre a escrita da carta como síntese da tarefa, discutimos no 

coletivo, primeiramente, as especificidades do gênero discursivo carta, depois, pedimos que 

escrevessem sobre a solução do problema proposto e porque a personagem não conseguiu jogar. 

Vejamos abaixo as frases que condizem com o solicitado: 

 

G1: “nós viemos falar que você não conseguiu jogar porque está sem o 

manual. Nós fizemos um manual para você jogar com sua turma”. 
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G2: “você e seus amigos não conseguiram jogar porque não tinham o manual 

de instruções. Fizemos um manual para vocês aprenderem a jogar”. 

G3: “você não conseguiu jogar por falta do manual do jogo. Por isso estamos 

mandando- o, junto a carta, para você conseguir jogá-lo”. 

G4: “vocês e seus amigos não conseguiram jogar porque não tinham o 

manual, mas nós fizemos um para você”. 

G5: “nós achamos a solução para seu problema, faltava o manual do seu 

jogo. Nós fizemos um para você” (Registro escrito – carta) 

 

 Os registros escritos evidenciam que os estudantes identificaram a ausência de uma 

instrução para que Clarice pudesse jogar. Assim, para resolver o problema dela, criaram um 

manual do jogo. Cada manual criado não apenas representa uma mera produção textual, mas é 

a expressão de conjuntos de atos de significação, que formaram um sistema de significação. Os 

alunos produziram novos significados a partir da experiência de criar e organizar as regras do 

jogo a partir de conceitos da língua materna já internalizados, que auxiliaram na produção 

destes significados sociais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desses dois anos e seis meses de estudo, posso afirmar que passei83 por um 

processo de transformação. Depois de iniciar e aprofundar os estudos na Teoria Histórico-

Cultural, consegui compreender melhor as especificidades da criança, do ensino e da 

aprendizagem, bem como do desenvolvimento humano em si e o que promove tal 

desenvolvimento. Quando olho para meus alunos, não os vejo mais como antes.  

 Durante esse período, meu olhar sobre a organização do ensino mudou, desde a 

organização da sala de aula como dos procedimentos metodológicos selecionados. Eu não 

consigo mais entrar na sala de aula e ver as carteiras dos alunos em fileiras, um atrás do outro, 

sem mexê-las. Compreender a necessidade da interação entre as crianças me fez alterar o modo 

como dispomos as carteiras no espaço da sala. Passei a colocá-las em grupos, grandes ou 

pequenos, não deixando mais isoladas. Assim, a sala de aula não é silenciosa, as crianças 

conversam, partilham ideias, ajudam-se e compartilham suas vivências. Iniciamos, eu e elas, 

um trabalho mais cooperativo. 

 Com a pesquisa, compreendi que é possível trabalhar coletivamente com os alunos dos 

anos iniciais. Mas a concepção que tinha sobre o trabalho coletivo se alterou. Antes, pensava 

que bastava colocar as crianças em duplas ou trios que por si só configurava o trabalho coletivo. 

Mas, de acordo com Makárenko (1977), o trabalho coletivo não se reduz em colocar pessoas 

juntas, mas ao estarem juntas tenham o olhar voltado para um objetivo comum a todas. Os 

participantes desta coletividade precisam estar em sintonia para que seus pensamentos se 

encontrem no mesmo ponto de chegada, garantindo, assim, que todos alcancem o objetivo. Este 

objetivo, incialmente coletivo, se transforma em individual à medida que os participantes 

tomam para si a responsabilidade social com o grupo no qual pertencem.  

 Desse modo, não basta colocar as crianças em interação sem a devida organização e sem 

compreender o motivo de estarem juntas. É preciso ter clareza que o trabalho coletivo é social, 

é dele que surgem atos de significação, inseridos no sistema de significações. O mais importante 

é que, ao estarem juntas, tendo em vista um objetivo comum, todos se formam, desenvolvem-

se humanamente, apropriam-se das qualidades humanas.  

                                                           
83Usarei o verbo na primeira pessoa do singular quando se referir a minha vivência no decorrer desse processo 

formativo, enquanto síntese desta pesquisa. 
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 O trabalho coletivo, isto é, a interação social, é um dos fundamentos para o 

desenvolvimento da Atividade Orientadora de Ensino, fundamentada na Teoria Histórico-

Cultural. Nada se forma fora da coletividade. Ela é fundamento para todo desenvolvimento 

humano. 

 Durante o desenvolvimento da tarefa, alguns grupos não conseguiam entender a 

necessidade de estarem juntos para resolver o problema proposto. Por várias vezes, eu, enquanto 

professora da turma e pesquisadora, fiz intervenções até que compreendessem a importância e 

percebessem a necessidade de fazer um trabalho coletivo para resolver o problema mais 

facilmente. 

 Situações como essa me fizeram refletir sobre a prática escolar, no que se refere ao 

trabalho em grupo e ao trabalho individualizado. Pude compreender melhor que práticas como 

dispor as carteiras em fileiras e deixá-los mais sozinhos, interagindo pouco, reforçam e 

dificultam o trabalho coletivo, justamente porque é costume trabalhar sozinho. Este fato se 

justifica porque ainda temos uma concepção que define a aprendizagem como natural, inata, 

em que o ensino irá desabrochar a aprendizagem, em uma visão mais espontânea de ensino. 

Ainda, essas práticas reforçam a ideia de que os alunos não necessitam estar em trabalho 

coletivo para aprender. Basta que o professor detenha todo o discurso. 

 A tarefa desenvolvida pode ter proporcionado aos estudantes uma nova forma de 

aprender, onde trabalho em grupo é de grande importância para o desenvolvimento das tarefas 

de aprendizagem. Posso citar situações após a conclusão da tarefa desta pesquisa, na qual os 

estudantes, diante de outras tarefas, vinham até mim e pediam para se reunir mais vezes, para 

que pudessem estudar juntos. Percebi que de fato estudavam, ajudavam-se, havia interação 

constante. Momentos como esses se fizeram presentes até o final do ano letivo de 2019, ou seja, 

mesmo com o fim da pesquisa, continuamos com um trabalho mais colaborativo. 

 A pesquisa em si se tornou a minha atividade. Tendo a necessidade de compreender a 

criança enquanto sujeito histórico, seu desenvolvimento e sua aprendizagem, bem como 

transpor, didaticamente e metodologicamente, os pressupostos da Teoria Histórico-cultural, 

ou seja, organizar o ensino que resultasse em desenvolvimento, fui levada a desenvolver um 

conjunto de ações teóricas e práticas que deram origem aos quatro primeiros capítulos da 

dissertação, como fundamento importante para que pudéssemos desenvolver uma tarefa de 

ensino. 
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 Além da compreensão do papel do trabalho coletivo sobre o desenvolvimento dos 

sujeitos, à luz dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, compreendi que o 

desenvolvimento psíquico dos sujeitos ocorre por meio de suas atividades, inseridos nas 

relações sociais, sendo o fundamento para que os sujeitos se desenvolvam. Assim, desde o 

nascimento, a criança é inserida em um mundo pronto, com formas de vida estabelecidas. A 

partir da mediação do outro mais experiente é que ela começa a se desenvolver: andar, falar, 

vestir-se, alimentar-se, ou seja, começa a se apropriar das qualidades humanas. 

 Com o passar do tempo, cada vez mais a criança se apropria da cultura, a qual é partícipe, 

e novas funções psíquicas se formam e se complexificam. A formação de novas qualidades 

psíquicas ocorre porque há um processo de ensino, mesmo que o início deste seja espontâneo, 

no grupo familiar.   

 A entrada na escola é marcada pela transição da atividade do brincar para a atividade de 

estudo. Exige-se um novo posicionamento porque há novos motivos, devido à nova relação 

com o mundo que, antes, era por meio do brincar e agora é por meio dos estudos. Ressalta-se 

que esse período precisa ser planejado, exigindo, portanto, ensino sistematizado. 

 O processo de alfabetização é particularmente um momento único na vida da criança: 

ela aprenderá a ler e a escrever com letras! Para a criança, é uma nova postura que terá de ter: 

dedicar-se aos estudos. Isso significa que a entrada para a escola é um salto qualitativo no seu 

desenvolvimento, porque ela se apropriará de mais um conhecimento humano: a linguagem 

escrita. E, por meio dela, será possível ter acesso aos demais conhecimentos científicos, 

artísticos, filosóficos, etc.  

 A particularidade da atividade de estudo está na sua nova motivação, pois os motivos 

anteriores não mais satisfazem as crianças e elas precisam de novos motivos para desencadear 

um novo processo de aprendizagem. Quem cria essa motivação é a correta organização do 

ensino, ou seja, o professor é o responsável, uma vez que a passagem de uma atividade guia 

para outra não é natural. 

 A criança, nesta fase do desenvolvimento, começa a assimilar os conhecimentos 

humanos nas formas mais desenvolvidas da consciência social (DAVÍDOV, 1988), os quais 

compõem o pensamento teórico: a arte, a ética, a estética, o direito, a moral, os conhecimentos 

teóricos e científicos, a filosofia, a sociologia, a história. O pensamento teórico é o conteúdo 

chave da atividade de estudo. Dessa forma, a organização do ensino pelo professor deve voltar-

se para a formação deste tipo de pensamento: o teórico. 
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 O ensino, visto sob esta ótica, exige organização, planejamento, e este planejamento 

precisa conter intencionalidade educativa com fins de desenvolvimento humano. O 

professor precisa compreender como a criança se aprende desenvolve e como ela; 

compreender a especificidade da atividade de ensino e de estudo; compreender o conceito 

a ser ensinado, considerando a sua história e desenvolvimento, ou seja, a origem do 

conceito e como se desenvolveu em sua historicidade; criar situações que desencadeiem a 

atividade para assim desencadear um processo de aprendizagem; e que a situação de 

aprendizagem seja problemática, exigindo um processo de reflexão, de análise e síntese 

para resolver o problema. 

 Diante da complexidade dos saberes necessários para o professor, temos a Atividade 

Orientadora de Ensino que nos ajuda a pensar nesta organização do ensino. Ela promove a 

necessidade do professor em ensinar e da necessidade do estudante em aprender.  

 Ao selecionar o conhecimento teórico que será ensinado, o professor necessita 

compreendê-lo, aprofundar-se no conceito. Este aprofundamento teórico feito pelo professor 

indicará caminhos metodológicos para criar situações que venham a desencadear a 

aprendizagem dos estudantes, visto que, segundo essa concepção de ensino, a situação 

desencadeadora de aprendizagem precisa simular a origem e o caminho histórico do conceito. 

 Para criar a situação desencadeadora desta pesquisa foi necessário aprofundamento 

teórico sobre a origem e a história do conceito gênero discursivo manual de instruções. 

Precisamos compreender não apenas o conceito em si, mas as relações conceituais com ele. 

Buscamos entender o gênero discursivo inserido no campo da linguagem, como neoformação 

psíquica. Assim, compreendemos que os gêneros discursivos representam a linguagem 

materializada e que cada situação de comunicação necessita uma forma de ser dita, portanto 

surgem os enunciados linguísticos, que formam os gêneros do discurso. 

 Após este aprofundamento teórico, compreendendo o conceito a partir da linguagem 

conseguimos criar a história virtual Clarice e seus amigos em apuros. A criação dessa história 

colocou em movimento o nosso objeto de estudo, para que pudéssemos identificar 

indiciadores do processo de significação de ações da atividade de ensino por meio do 

gênero discursivo instrucional manual de instruções.  

 A partir da tarefa de ensino buscamos “colocar” os estudantes em atividade para 

solucionar um problema real que a humanidade vivenciou em sua história e desenvolvimento. 

O estudo do gênero discursivo instrucional manual de instruções foi abordado por meio de uma 
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história virtual com auxílio de um jogo, onde os estudantes tinham que criar um manual para a 

personagem fictícia. A criação desse manual não foi uma simples produção de um texto 

instrucional, mas revelou-se um conjunto de atos que deram origem a um novo sistema de 

significação da linguagem. Cada manual criado materializou o processo de significação, que 

foi possível graças à organização dos estudantes em seus respectivos grupos de discussão. 

 A observação dos atos de significação se deram a partir da fala das crianças e dos seus 

registros escritos. Esses atos surgiram porque criamos uma situação desencadeadora de 

aprendizagem. A organização da atividade permitiu o surgimento e o desenvolvimento desses 

atos, possibilitando às crianças resolverem o problema da história virtual, isto é, suas ações 

coordenadas estavam na direção da objetivação da atividade. 

 O trabalho coletivo, a partir das intensas discussões e negociações, fez surgir cinco 

processos diferentes de significação. No processo de produção e análise do manual de 

instruções, pudemos identificar sistemas de significação surgindo e sendo apropriado. A cada 

nova regra ou sequência do manual que era feita, oralmente ou escrita, novos atos de 

significação emergiam, devido à troca de conhecimentos e ao trabalho coletivo. 

 A análise dos dados aponta para os seguintes resultados de pesquisa, em que pudemos 

identificar indícios do processo de significação a partir de um gênero discursivo: 

a) A criação de cinco manuais de instruções, um diferente do outro, como expressão que 

houve um processo de significação, uma vez que “a significação é a generalização da 

realidade que é cristalizada e fixada num vetor sensível, ordinariamente a palavra ou a 

locução” (LEONTIEV, 2004, p. 100). 

b) O trabalho coletivo como fundamento para se criar significados sociais e apropriar-se 

dos existentes, em íntima relação de troca de conhecimentos e negociações constante. 

c) A linguagem, oral e escrita, é pressuposto para o desenvolvimento humano e para a 

apropriação dos bens culturais e sociais. 

d) Os atos de significação da linguagem escrita e suas especificidades foram necessários 

para resolver o problema, isto é, para criar os manuais orais e escritos. 

e) Os estudantes tornaram seus o problema da personagem, e assim puderam vivenciar o 

movimento lógico e histórico do conceito, criando uma teia de significações. 

 Os resultados da pesquisa não se encerram em si, pois o conceito gênero discursivo 

instrucional se relaciona com um conjunto de outros conceitos, inerentes à linguagem. Desse 

modo, para que os estudantes continuem se desenvolvendo necessita-se, portanto, dar 
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continuidade a essa forma de organizar o ensino com os demais conceitos da Língua Portuguesa 

por meio de outras situações de aprendizagem, que objetivem a apropriação da linguagem como 

um todo, e de todos os conhecimentos inerentes a ela. Além disso, a educação escolar necessita 

ser vista como uma atividade coletiva de todos os professores em todas as áreas do 

conhecimento. Portanto, para que a escola cumpra sua função social precisamos articular nossas 

ações e nos compreendermos enquanto coletivo nos princípios da Teoria Histórico-Cultural, 

para que a atividade de ensino se transforme em atividade de aprendizagem. 

 A tarefa analisada nesta pesquisa, bem como seus resultados, configura-se como 

possibilidade de organizar um ensino que promova desenvolvimento humano e proporcione o 

surgimento de novos processos de significação. É necessário, portanto, desencadear situações 

de aprendizagem nas quais os sujeitos do processo educativo sejam realmente ativos. 

Garantindo, dessa forma, o direito de se apropriar da produção cultural, resultando no 

desenvolvimento de suas funções psíquicas superiores, na formação de sua personalidade e da 

sua consciência. 
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Administração 

Produção de sentidos e de significados de 

estudantes do ensino médio sobre o conceito de 

volume e capacidade de prismas' 

Marcos Hirota 

Magalhaes 

2014 Universidade Federal de São Carlos – 

Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Exatas 

Matemática 

O jogo pedagógico enquanto atividade orientadora 

de ensino na iniciação algébrica de estudantes de 

6ª série' 

Regiane De Oliveira 

Gaspar 

2013 Universidade Federal de São Carlos – 

Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências Exatas 

Matemática 

A apropriação do conceito numérico no 1º ano do 

ensino fundamental : um estudo na perspectiva da 

teoria histórico-cultural' 

Juliane Dias Guillen 2016 Universidade Federal de São Carlos – 

Mestrado Profissional em Educação  

Matemática 

A mediação de uma intervenção didática para 

evolução de conceitos sobre insetos (arthropoda: 

insecta) no ensino fundamental' 

Amanda Palhano Ishy 

De Mattos 

2015 Fundação Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul – Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências 

Ciências 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora com base na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

 

 

Produções encontradas no site do GEPAPe 

Trabalho Título/autor Ano Orientador 

Dissertação Sentido pessoal e Projeto político pedagógico: análise da atividade 

pedagógica a partir da psicologia histórico-cultural de Flávia Nascimento 

Asbahr 

2005 Prof. Dra. Marilene Proença Rebello de 

Souza 

Dissertação Atividade formadora do professor de matemática de um projeto em 

parceria numa escola pública de Rosa Maria de Camargo 

2004 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 
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Dissertação O espaço de aprendizagem e a atividade de ensino: O Clube de Matemática 

de Wellington Lima Cedro 

2004 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Dissertação Reta real: conceito imagem e conceito definição de Maria da Silva Dias 2002 Prof. Dra. Sonia Barbosa Camargo 

Igliori 

Dissertação Manifestações do conhecimento matemático de alunos jovens e adultos 

em atividade de ensino de Humberto Luis de Jesus 

2005 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Dissertação A organização do ensino e a formação do pensamento estético-artístico na 

teoria histórico-cultural de Carolina Picchetti Nascimento 

2010 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Dissertação Manifestações do pensamento e da linguagem algébrica de estudantes: 

indicadores para a organização do ensino de Maria Lucia Panossian 

2008 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Dissertação A profissionalidade ampliada na atividade educativa de Silvia Carvalho 

Araujo Tavares 

2002 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese Da formação e do forma-se: a atividade de aprendizagem docente em uma 

escola pública de Elaine Sampaio 

2003 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese Mediações simbólicas na atividade pedagógica: contribuições do enfoque 

histórico-cultural para o ensino e aprendizagem de Maria Eliza Mattosinho 

Bernardes 

2006 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  O motivo e a atividade de aprendizagem do professor de Matemática: uma 

perspectiva histórico-cultural de Wellington Lima Cedro 

2008 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  Formação da imagem conceitual da reta real: um estudo do 

desenvolvimento do conceito na perspectiva lógico – histórica de Maria 

da Silva Dias 

2007 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  A aprendizagem docente no estágio compartilhado de Anemari Roesler 

Luersen Vieira Lopes 

2004 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  Professores de matemática em atividade de ensino. Uma perspectiva 

histórico-cultural para a formação docente de Vanessa Moretti 

2007 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  Avaliação do processo de ensino e aprendizagem em matemática: 

contribuições da teoria histórico-cultural de Silvia Pereira Gonzaga de 

Moraes 

2008 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese  Estudantes de Pedagogia e a "atividade de aprendizagem": Do ensino em 

formação Maria Isabel Batista Serrão 

2004 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Tese Aprendizagem conceitual e organização do ensino: Contribuições da 

Teoria da Atividade de Marta Sueli de Farias Sforni 

2003 Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora com base no site do GEPAPe. 

 

http://www2.fe.usp.br/~gepape/resumo_cedro2.html
http://www2.fe.usp.br/~gepape/resumo_cedro2.html
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=27A57FA8AD32&lang=pt-br
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Cartas do Jogo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA - Matemática 

1. Têm várias formas 

2. Comparamos com objetos 

do dia a dia 

3. Têm 6 faces 

4. Têm 12 arestas 

5. Têm 8 vértices 

 

RESPOSTA: sólido geométrico cubo 

DICA – Geografia 

1. Orientação espacial 

2. Esquerda e direita; frente e 

atrás  

3. Braço direito ao Sol 

4. Tem a ver com GPS 

5. São pontos quatro principais, 

mas tem mais quatro 

RESPOSTA: pontos cardeais  

DICA – Português 

1. Substantivo concreto 

2. Materiais escolares 

3. Gênero feminino 

4. Ande uma casa 

5. Tem tinta 

RESPOSTA: caneta 

DICA – Ciências 

1. Sistema solar 

2. Planetas 

3. É o menor planeta 

4. Volte uma casa 

5. Está bem próximo do Sol 

RESPOSTA: mercúrio 

DICA – Ciências 

1. Água  

2. Rios  

3. Mares 

4. Animal aquático 

5. Escamas 

 

RESPOSTA: peixe 

 

 

 

 

DICA – Português (gênero 

discursivo) 

1. Têm personagens 

2. Apresenta conflitos a 

serem resolvidos 

3. Os personagens são 

animais 

4. Avance duas casas 

5. No final tem moral 

RESPOSTA:  Fábula 

 

 

 

 

DICA – Matemática 

1. Foi criado por uma 

necessidade de padronização  

2. Havia conflitos quando 

negociado 

3. Influência dos mercadores 

que viajavam 

4. Os padrões iniciais eram de 

acordo com o corpo 

5. Era jarda, cúbito, palmo 

RESPOSTA: medidas de 

comprimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Português 

1. Necessidade de comunicação  

2. Ausência do outro para 

explicar 

3. Ajuda a lembrar recados, por 

exemplo 

4. São marcas que evoluíram ao 

longo dos anos 

5. É uma criação humana 

RESPOSTA: escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Português 

1. São marcas escritas 

2. Função de entonação na voz 

3. Ajuda a compreender os 

textos 

4. Organiza os textos 

5. São marcas que reproduzem 

nossas emoções 

RESPOSTA: pontuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Geografia 

1. Situa-se na superfície da terra 

2. Há várias formas e é visível 

aos olhos 

3. Há agentes que os mudam 

4. Os agentes podem ser 

externos: ação humana, 

chuva, clima; e internos: 

placas tectônicas, vulcões 

5. Pode ser montanha, serra, 

planalto, planície, depressão 

RESPOSTA: relevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Ciências 

1. Está em nosso corpo 

2. Faz ter vida 

3. Avance duas casas 

4. Tem três estados físicos 

5. Há várias formas de usá-la: 

tomar banho, beber, limpar a 

casa, regar as plantas 

RESPOSTA: água 

 

 

 

 

 

DICA – História 

1. Atualmente é polo comercial 

da região  

2. Situa-se na região Sudoeste 

do Paraná 

3. Recentemente passou de 90 

mil habitantes 

4. Vive se comparando com 

uma cidade próxima 

5. Principal rio da cidade é o 

Marrecas 

RESPOSTA: Francisco Beltrão 
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Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

DICA – Matemática 

1. Número par 

2. Pule duas casas 

3. Primeira sílaba da palavra 

trigo 

4. 1/3 de 90 

5. Metade de 60 

RESPOSTA: número 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – História 

1. Dois reis europeus 

2. Divisão de terras 

3. Divisão de terras brasileiras 

4. Espanha e Portugal 

5. Foi um contrato/tratado 

RESPOSTA:  Tratado de Tordesilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Português (gênero discursivo) 

1. É uma lista 

2. Volte três casas 

3. Há medidas 

4. Têm ingredientes 

5. Relaciona-se com alimentos 

RESPOSTA:  Receita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Matemática 

1. Foi criado por uma 

necessidade de padronização  

2. É um sistema, o qual cada 

país tem o seu 

3. Primeiro eram feitas trocas 

4. Havia problemas com essas 

trocas, conflitos 

5. Dinheiro 

RESPOSTA: sistema monetário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA – Ciências 

1. Parte exterior da crosta 

terrestre 

2. É resultado da decomposição 

de rochas 

3. O relevo e o clima ajudam a 

formá-lo 

4. Ele é dividido em tipos 

5. As plantas precisam dele para 

retirar seus nutrientes 

RESPOSTA: solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




