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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo identificar as concepções de ensino-aprendizagem do
Projeto Político-Pedagógico, de uma escola de educação bilíngüe, situada na cidade de São
Paulo. Considerei nessa investigação que o trabalho educacional é representado também em
textos produzidos institucionalmente e por isso procurei reconhecer no Projeto PolíticoPedagógico, elaborado pela escola, aspectos que caracterizam as ações pedagógicas, tais
como: os objetivos e as finalidades da educação, a seleção dos conhecimentos escolares, o
papel da língua materna para aprendizagem da segunda língua, o papel do professor, do aluno,
os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem e a avaliação.

Para isso, utilizei os seguintes

referenciais teórico-metodológicos: o conceito de Projeto Político-Pedagógico (Vasconcellos,
1995/2004, Boutinet, 1999/2002 e Padilha, 2006), as teorias de ensino-aprendizagem
behaviorista (Skinner, 1974; Blomm, 1956/1973), cognitivista (Piaget, 1956/1973;
1967/2003; 1970/2002) e sócio - histórico - cultural (Vygotsky, 1984:2003; 1987/2000; 2001;
2004) e os significados da educação bilíngüe (Hutchison & Waters, 1987,1992; Hamers &
Blanc, 1989; Baker, 2000, 2001; Lantolf, 2000). Optei pela pesquisa na Lingüística Aplicada
pela possibilidade de desenvolver a reflexão crítica a partir da linguagem que constitui a
prática pedagógica e de considerar o documento elaborado na escola como texto que veicula
prescrições ao trabalho educacional (Amigues, 2004; Nourodine, 2002). Os dados foram
coletados em uma escola de educação bilíngüe, da cidade de São Paulo, que desenvolve essa
proposta na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, e a seleção dos dados restringiu-se
ao segmento do Ensino Fundamental. Como metodologia de análise, baseei-me nos
procedimentos propostos por Bronckart (1997/1999) e Bronckart & Machado (2004), com a
finalidade de identificar, no texto analisado, as concepções de ensino-aprendizagem, a partir
das características do plano dos contextos, do plano enunciativo e do plano da organização
textual, especificamente em relação ao conteúdo temático e as escolhas lexicais. Os resultados
das análises permitiram concluir que diferentes concepções de ensino-aprendizagem
constituem o Projeto Político-Pedagógico da escola e podem conseqüentemente, caracterizar
um cotidiano escolar marcado por essa diversidade.

ABSTRACT

This research aims to identify the teaching - learning approaches suggested by the politicalpedagogical project of a bilingual school in the city of Sao Paulo. I have considered, in this
investigation, that the educational work is also represented in texts institutionally produced,
and so, I tried to identify in one of the documents produced by the school, the politicalpedagogical project, aspects that characterise pedagogical actions such as the aims and
objectives of education, the selection of academic knowledge, the role of mother tongue in the
learning process of a second language, teacher’s and student’s roles, and the types of
activities/homework that are part of the teaching-learning and evaluation process. To that
matter, the following theoretical framework was used: the concept of political-pedagogical
project (Vasconcellos, 1995/2004, Boutinet,1999/2002 and Padilha, 2006), the behaviourist
teaching-learning theories (Skinner, 1974; Blomm, 1956/1973), the cognitivist theories
(Piaget, 1956/1973; 1967/2003;1970/2002), the socio-historical-cultural theories (Vygotsky,
1984:2003; 1987/2000; 2001;2004) and the meanings of bilingual education (Hutchison &
Waters, 1987,1992;Hamers & Blanc, 1989; Baker, 2000, 2001; Lantolf, 2000). The option to
carry out the research within the field of applied linguistics was made for two reasons. First,
due to the possibility of developing a critical reflection using the language that constitutes the
pedagogical practice. Also, to consider the document produced by the school as a text that
carries guidelines for the educational work (Amigues, 2004; Nourodine, 2002). The data were
collected in a bilingual school in the city of Sao Paulo which develops this proposal in the
primary and secondary school; the data selection included only the data from the secondary
school. The data analysis was based on the procedures proposed by Bronckart (1997/1999)
and Bronckart & Machado (2004). It aimed at identifying in the analysed text the teachinglearning approaches of the plan of contexts, the plan of the discourse, the plan of textual
organisation, specifically in relation to the thematic content and the lexical choices. The
results of the analysis led me to believe that different teaching-learning approaches constitute
the political-pedagogical project, and this diversity should be part of the academic day-by-day
practice.
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A finalidade desta investigação é compreender quais são as teorias de ensinoaprendizagem que embasam o Projeto Político-Pedagógico de uma escola de educação bilíngüe
da cidade de São Paulo, por meio de um estudo da linguagem que caracteriza o trabalho
educacional.
Este trabalho assume a conceito de ensino-aprendizagem no mesmo sentido a que se
refere Vygotsky (1930/2003; 1934/2000), que propõe uma visão dialética desse processo. Tanto o
ensino quanto a aprendizagem são dois conceitos que estão intimamente relacionados e por isso
não é possível conceber o ensino sem considerar a aprendizagem e vice-versa. Essa relação de
interdependência é marcada pela presença do outro, sem ser necessária a presença física do outro.
Isto significa que para aprender, o ser humano nunca está sozinho, pois, em toda situação de
aprendizagem, o sujeito compartilha de um tipo de linguagem que é permeada pelas múltiplas
vozes que marcam a presença do outro no processo de aprendizagem, e, portanto, também de
ensino. Desse modo, a produção do conhecimento pode ser relacionada à possibilidade de
interlocução com o outro e de negociação entre diferentes pontos de vista.
Foram dois os motivos que me levaram ao desenvolvimento desta pesquisa. O primeiro
está vinculado à possibilidade de crescimento pessoal, por meio do processo de reflexão crítica,
no qual a linguagem tem papel relevante entre teoria e prática; e o segundo motivo, com a
possibilidade de atuar de forma colaborativa profissionalmente.
Para desenvolver uma ação crítica, foi necessário aprofundar teoricamente meus
conhecimentos sobre temas da educação tais como planejamento educacional, especificamente
sobre a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, teorias do desenvolvimento e significados da
educação bilíngüe. Busquei nas disciplinas cursadas no Mestrado e em leituras específicas, esse
conhecimento teórico que contribuiu para desenvolver uma prática colaborativa no meu cotidiano
profissional, que foi ocorrendo durante o processo deste trabalho, e que possibilitou tanto uma
compreensão maior do contexto da pesquisa como transformações em mim mesma.
Ao longo desta pesquisa, fiz considerações com o grupo o qual trabalho profissionalmente
sobre aspectos relevantes a serem repensados na prática cotidiana da escola. Ao final deste
estudo, tenho o compromisso de realizar uma discussão sobre as concepções de ensino aprendizagem do Projeto Político-Pedagógico de uma escola de educação bilíngüe, a partir dos
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pressupostos teóricos-metodológicos selecionados para esta investigação. O resultado deste
trabalho poderá ser mais um elemento a contribuir com discussões com os professores e equipe
técnica com a finalidade de (re) construir o documento institucional. Desta forma, é possível
reconhecer o potencial colaborativo da pesquisa, o que permite inserir este tipo de investigação
no paradigma crítico (Bredo & Feinberg, 1982), de cunho colaborativo (Magalhães, 2002).

1. O contexto da pesquisa.

Os estudos à respeito da educação bilíngüe passaram a ser valorizados a partir de 1962,
com pesquisas desenvolvidas por Peal & Lambert, retomadas por Hamers & Blanc (1989),
quando foi possível reconhecer as vantagens deste tipo de ensino, que serão discutidas na
Fundamentação Teórica. Estes estudos foram realizados com objetivo de contribuir para a
inserção cultural de comunidades imigrantes que aumentavam especificamente nos EUA. Por
isso, este tipo de educação podia ser reconhecido como uma proposta educacional que
considerava o aspecto da inclusão social, à medida que proporcionava instrumentos para
ultrapassar barreiras culturais e cognitivas das pessoas que não tinham o inglês como língua
materna (Baker, 2000,2001). Estudos mais recentes tais como Hamers & Blanc (1989), Lantolf
(2000), Megale (2005) sugerem que a educação bilíngüe considere o aspecto da inclusão social
não como uma forma de adaptar o sujeito a um outro contexto lingüístico, diferente da sua língua
materna, mas como a possibilidade de constituir uma identidade que é bilíngüe capaz de integrar
duas culturas na constituição de sua identidade, e de compreender os aspectos sócio - históricos e
culturais das comunidades lingüísticas.
Em um âmbito geral, foi a partir da década de 80, com a expansão da tecnologia de
informática, associada à das telecomunicações, e à queda de barreiras comerciais, que novos
padrões econômicos e culturais foram desencadeados em âmbito mundial. Essas transformações
levam a mudanças no mercado de trabalho, tornando-o extremamente seletivo, e exigem
profissionais que, afora o domínio tecnológico, tenham também, além da fluência em pelo menos
um ou dois idiomas, o domínio da língua materna e a possibilidade de inserção em diversas
situações sociais e culturais.
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Desde então, tenho observado o aumento de escolas que oferecem uma educação bilíngüe,
do ensino infantil ao médio, especialmente em São Paulo. Segundo dados da Organização das
Escolas Bilíngües de São Paulo1, essas escolas (...) formam alunos competentes academicamente
em Português e noutro idioma, por meio de um programa pedagógico integral, com imersão
total da segunda língua. Nas escolas bilíngües de São Paulo, também posso constatar que a
maioria das escolas bilíngües adota o Inglês como segunda língua. Possivelmente, tal fato ocorra
em virtude do contexto sócio - econômico e político mundial.
Assim, o aumento do número das escolas bilíngües aliado às necessidades das pessoas
em dominar mais um idioma para atender as exigências de um mundo globalizado, ambos podem
ter gerado maior interesse sobre o porquê de se aprender outras línguas, especialmente o inglês.
Estudos como, por exemplo, de Moita Lopes (2004:40) destacam que é necessário aprender
inglês para compreender o funcionamento do discurso na vida social contemporânea, pois as
mudanças culturais, econômicas, sociais e tecnológicas são, muitas vezes, construídas e,
inicialmente, circulam em inglês.
Embora a questão do ensino bilíngüe ainda seja recente no Brasil e suas conseqüências no
desenvolvimento necessitem de mais pesquisas e divulgação, os resultados pragmáticos que
tenho presenciado em minha história neste contexto me levam a sua investigação.
Concordando com Mello (2002), as escolas de educação bilíngüe, que têm um programa
de imersão no Brasil, atendem uma parcela muito pequena da sociedade brasileira. O acesso às
línguas de prestígio internacional é privilégio de poucos e por isso revela um caráter mais elitista
de educação. Considero que este aspecto é uma desvantagem da educação bilíngüe no Brasil, pois
seus custos são altos; favorece uma parcela mínima da população e, conseqüentemente, reproduz
o sistema social em que o acesso à diversidade cultural acaba sendo para poucos.
Outro aspecto que observo, a partir da minha experiência, e que pode ser considerado
como um fator de restrição à educação bilíngüe, é o fato de que esse tipo de educação exige
período escolar integral para desenvolver os conteúdos tanto da língua materna quanto os da
segunda língua. Para uma democratização deste tipo de ensino, seria preciso uma transformação
do sistema público de educação básica brasileiro para atender a população como um todo.

1

www.oebi.com.br . Acesso em: abril de 2004.
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Posso afirmar que meu interesse em desenvolver este estudo está relacionado à minha
experiência profissional, há quase 20 anos neste tipo de educação, que descrevo a seguir.

2. O histórico da pesquisa.

Para poder contextualizar melhor meu papel como pesquisadora, faço um breve relato do
meu percurso profissional, principalmente na educação bilíngüe. Iniciei minha atividade
profissional como professora de educação infantil em escolas particulares e na rede municipal.
Dentre as escolas particulares, pude conhecer a proposta de educação bilíngüe e, desde 1986,
tenho acompanhado o desenvolvimento desse tipo de escola na educação infantil.
Os dados analisados desta pesquisa pertencem a Escola EB, que tem uma proposta de
educação bilíngüe para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Funciona em período
integral, desenvolvendo disciplinas exigidas pelo currículo nacional, especificamente no segundo
ciclo do Ensino Fundamental (1ª a 8ª séries), a saber: Língua Portuguesa, Matemática, História,
Ciências e Geografia. Já a língua inglesa, é desenvolvida por meio de disciplinas como: Social
Studies, Maths, Science, Math, Language, Theatre, Art Visual, Physical Education and
Technology. Este sistema educativo indica que o ensino de Língua Estrangeira não é entendido
somente como conteúdo de língua, mas também como instrumento para o desenvolvimento de
outros conteúdos disciplinares. A escola fica localizada na cidade de São Paulo, na região central,
atende classe social de nível econômico alto e existe há 15anos.
Foi em 1993, que a direção de uma escola de educação bilíngüe infantil2, convidou - me
para a elaboração de um Projeto Pedagógico de Ensino Fundamental. Passei a ter reuniões
semanais com a direção, a fim de discutir o planejamento de implantação que ocorreu em 1994.
Desde então, trabalho como coordenadora pedagógica no Ensino Fundamental da mesma escola,
tendo atuado no segmento de 1ª a 4ª séries durante sete anos e, a partir de 2001 até os dias de
hoje, no segmento de 5ª a 8ª série como coordenadora pedagógica.
A equipe técnica - pedagógica da Escola EB, constituída de direção, coordenadores
pedagógicos e orientadores educacionais, sempre esteve preocupada com a formação dos
2

A escola não autorizou a divulgação do nome da instituição. Assim, de acordo com os procedimentos exigidos pelo
comitê de ética da PUC/SP, toda vez que for necessário referir - me ao nome da instituição, usarei ”Escola EB”.
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professores e, desde o início do funcionamento da escola de educação infantil, vem
proporcionando momentos de formação contínua. Esses momentos eram inicialmente
caracterizados por reuniões que aconteciam nos períodos de planejamento, antes do início dos
períodos letivos, e contavam com a participação de profissionais especializados, permitindo que
os professores e a equipe técnica tivessem contato com diferentes áreas de conhecimento, como
por exemplo, fonoaudiólogas, especialistas em didática da matemática e da língua portuguesa, em
avaliação, etc. Com o crescimento da escola e o conseqüente aumento do número de professores
e da equipe técnica, sentimos a necessidade de reuniões semanais entre a coordenação e entre os
professores da escola em geral, para que a escola tivesse unidade em seus procedimentos
pedagógicos.
No ano de 2003, ocorreu uma reestruturação da equipe técnica (coordenadores
pedagógicos e orientadores educacionais, e seus respectivos colaboradores, denominados
coordenadores de apoio), cujo objetivo foi buscar maior coerência entre a concepção de ensino aprendizagem assumida pela escola e a prática, tanto no desenvolvimento da língua materna (L1)
como da língua inglesa (L2). Para isso, atendendo também as determinações da legislação
vigente, a direção solicitou que a equipe técnica elaborasse o Projeto Pedagógico3.
A produção textual desse documento durou um ano, envolvendo algumas das reuniões
semanais de coordenação, com duração de duas horas, para discussão e escrita dos princípios
pedagógicos. Ainda em 2003, foi solicitada pela direção e pela coordenação pedagógica, a
revisão dos documentos curriculares existentes que contou com a colaboração de assessores
externos4 e professores especialistas do segmento de 5ª a 8ª séries, que passaram a constituir o
grupo de coordenação de área.
Ao final de 2003, a escola já tinha a versão final do Projeto Pedagógico e as versões
preliminares dos currículos solicitados.
Nesse período, a equipe técnica passou a contar com uma outra assessoria externa, cujo
objetivo era discutir a identidade da escola com foco na formação dos coordenadores e
orientadores para que pudéssemos compartilhar com os professores a relação dos princípios da
3

Neste trabalho, quando uso a expressão Projeto Político-Pedagógico, estou me referindo ao conceito discutido
teoricamente. Já quando uso a denominação de Projeto Pedagógico, estou me referindo ao documento elaborado pela
escola e que recebe este nome.
4
A escola chama de assessoria externa, os profissionais com formação de especialistas que são contratados para
supervisionar o currículo e atuar em reuniões na formação dos coordenadores e professores.
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escola com a prática cotidiana. Foi em um desses encontros de assessoria, em 2003, que conheci
a Profª. Drª. Tânia Romero, que passou a desenvolver um trabalho baseado na reflexão crítica e
também a apresentar alguns trabalhos realizados na Lingüística Aplicada e Estudos da
Linguagem. Durante esse período, percebi o quão necessário era aprofundar meus conhecimentos
teoricamente para relacioná-los à prática e, assim interessei-me pelas investigações nessa área.
Senti a necessidade de compreender os principais aspectos que constituem as diretrizes da escola,
para identificar a unidade que organiza a diversidade das intervenções didáticas, e de delimitar
parâmetros básicos para a compreensão e a operacionalização dos processos de ensinoaprendizagem na escola.
A elaboração do Projeto Pedagógico revelou-se para mim uma questão complexa, pois
demandava, além de um conhecimento teórico ampliado e aprofundado, para que pudéssemos
tomar decisões a respeito do posicionamento político da escola, um tempo para discussão e a
escrita do texto, o que foi prejudicado por termos que gerenciar questões do cotidiano escolar
como, por exemplo, a organização de eventos, de reuniões com professores e pais. Essas reuniões
eram destinadas a discutir desempenho acadêmico dos alunos, de saídas pedagógicas, entre
outros.
Diante dessa necessidade, no ano de 2004 a escola propôs nova reestruturação da
coordenação da área de inglês e cada segmento passou a contar com uma coordenadora de apoio,
especialista no ensino de inglês. Foi nesse período que a Profª. Drª. Fernanda Liberali passou a
dar assessoria ao grupo de coordenadores com o objetivo de aprofundar a discussão à respeito da
reflexão crítica, a partir das observações de aulas realizadas pelos coordenadores e pela direção.
A Professora Fernanda também passou a discutir com o grupo de professores, inicialmente os de
inglês, a reconstrução do currículo de língua inglesa. A partir de 2005, essa discussão ganhou
maiores proporções quando foi incluído o grupo de professores de 1ª a 4ª séries, para que
houvesse maior integração entre os conteúdos da língua portuguesa e os da língua inglesa, e desta
forma buscar maior unidade na concepção de ensino-aprendizagem da escola.
Diante desse contexto específico, inseri esta pesquisa na Lingüística Aplicada e, no
próximo item, apresento um contexto mais amplo do tema e o objetivo desse trabalho.
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3. O contexto mais amplo e o objetivo da pesquisa.

Esta pesquisa está relacionada à problemática da formação de educadores e da elaboração
de textos que prescrevem o trabalho educacional. Por isso, este trabalho está inserido no Núcleo
de Ação Cidadã (NAC), que integra o Programa de Pesquisas da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, e é constituído de três grupos de pesquisa: o LACE (Linguagem em Atividades do
Contexto Escolar), o ILCAE (Inclusão Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais) e o
EB (Educação Bilíngüe). Este último está em processo de constituição e aguarda aprovação
institucional.
A preocupação das pesquisas do grupo LACE está na formação de professores críticoreflexivos, cujos objetivos têm por fim desenvolver e aprofundar a maneira como as questões de
linguagem estão relacionadas às situações de formação de professores e ao trabalho de
intervenção nessas situações. O interesse das investigações do grupo ILCAE está na inclusão
social-escolar de educadores e alunos, também na perspectiva da linguagem como possibilidade
de compreensão e transformação dos contextos escolares.
Em relação ao Grupo EB, em fase de formação, temos que esse grupo caracteriza-se pela
necessidade de investigar o contexto de educação bilíngüe no Brasil, das escolas que o propõem
em período integral; um currículo que desenvolva conteúdos da e na língua materna (L1), além
do ensino de e em uma segunda língua (L2). A procura por este tipo de educação tem crescido
nas últimas décadas, e conseqüentemente, tem despertado a necessidade de realizar estudos para
compreender desde as implicações deste tipo de educação na formação de professores e dos
alunos, até as formas de organização dessas escolas e as ações resultantes desse processo
educacional.
Embora cada grupo do NAC tenha suas especificidades em relação ao objeto de
investigação, são os referenciais teórico-metodológicos em relação à linguagem, à reflexão
crítica, à metodologia colaborativa e à concepção sócio - histórico - cultural de desenvolvimento
que servem de base para os trabalhos desses grupos de pesquisa, explicados a seguir.
Em relação á linguagem, os grupos consideram o papel da linguagem na análise de
pesquisas e na transformação da prática em contextos escolares, isto é, valorizam a compreensão
do objeto que se dá na e pela linguagem.

12

Quanto à reflexão crítica, essa é entendida como uma possibilidade de ação para a (re)
construção da prática, informada a partir da relação teoria-prática, que tem a intenção de ser mais
um elemento a contribuir para a transformação do mundo, tornando-o melhor e mais justo.
Já a metodologia colaborativa - crítica é considerada como estratégia para relacionar, de
forma concreta, a teoria com a prática, alterando efetivamente o contexto de ação e as ações das
pessoas envolvidas na pesquisa (pesquisadores e pesquisados). Assim, a pesquisa acadêmica não
pode estar fora dos contextos de ação, e por isso, é necessário considerar o seu papel social.
A teoria sócio - histórico - cultural (doravante SHC) pressupõe uma visão dialética do
desenvolvimento humano e compreende três aspectos interdependentes. O primeiro, o aspecto
social, considera que o conhecimento não está em função de como um indivíduo pensa ou
elabora. É objeto compartilhado, de construção coletiva. Esse saber, os sujeitos e as atividades
também variam no tempo e no espaço. Por isso, é histórico e está em constante transformação, o
que caracteriza sua provisoriedade e o segundo aspecto dessa teoria. O último aspecto, o cultural,
considera que as regras, os valores e o modo de viver de um determinado grupo social são
também determinantes para o desenvolvimento humano.
Dados os referenciais, reconhecer a possibilidade de formação intencional dos seres
humanos por meio da educação, é tornar evidente a necessidade de se compreender “o quê” as
escolas ensinam e qual a relação disso com “o que os alunos podem vir a ser”. Afinal, se a função
da escola está relacionada à formação do ser humano para atuar em uma determinada sociedade,
é essencial compreender, através das escolhas que a escola faz, qual é a sua concepção de ensinoaprendizagem, ou seja, sua opção: reproduzir ou transformar a realidade da qual faz parte
(Duarte, 2001; Silva ,1999).
Considerando esse tipo de necessidade, de compreender as opções que as escolas fazem
por diferentes propostas de ensino-aprendizagem, especificamente em L2, alguns estudos no
Brasil buscam compreender a formação de professores e coordenadores, em contextos diversos,
do ensino de inglês. Há, por exemplo, os trabalhos de Liberali (1994) e de Faustinoni (1995) que
discutem o ensino do inglês, em escolas de línguas e escolas públicas, ao lado da compreensão
das práticas discursivas da sala de aula e das concepções de ensino relacionadas a essas práticas
por parte do professor; e há também outras contribuições, como as de Cristóvão (1996), de
Hirano (2003) e de Zygmantas (2004) que se referem às abordagens psicológicas e lingüísticas e
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suas respectivas influências na metodologia do ensino de línguas, destacando o papel
fundamental da L1 na aprendizagem de L2.
Em relação aos estudos da linguagem sobre o trabalho do professor com textos que
veiculam prescrições, destaco as pesquisas de Lousada (2006), e de Abreu-Tardelli (2006) que
discutem as características do trabalho do professor por meio da análise e da interpretação das
representações do agir profissional produzidas nos textos sobre e na situação de trabalho, e, sob
essa perspectiva, chamo a atenção para o trabalho de Filliettaz (2004), no contexto de ensino
bilíngüe, na França. Em relação ao desenvolvimento de planejamentos curriculares para o ensino
de inglês, recentes pesquisas foram desenvolvidas por Estefogo (2005) e Charlachianello (2005).
A questão do ensino de inglês como segunda língua tem sido, há muito tempo, objeto de
investigação (Bloomfield, 1935, citado por Hutchinson & Waters, 1987; Chomsky, 2002/2006;
Selinker,1972; Krashen,1985, entre outros), principalmente nos países onde o inglês é a língua
materna e a imigração ocorre de forma intensa. Pesquisadores americanos, canadenses e ingleses
têm revelado maior interesse em investigar os processos de ensino-aprendizagem em escolas
bilíngües, tais como os desenvolvidos mais recentemente por Bernhardt (1992); Baker
(2000,2001); Bialystok (2001).
Especificamente no Brasil, em relação à organização curricular para um ensino bilíngüe,
português-inglês, e às finalidades educativas nesse contexto, poucos estudos foram feitos como o
proposto por Mello (2002). Essa pesquisadora buscou compreender como ocorre a relação da
língua materna com a segunda língua no contexto de uma escola brasileira, sendo que o sistema
educacional da escola pesquisada era baseado no modelo americano que promove a imersão do
aluno para aprendizagem de inglês. Nesse mesmo tipo de escola no Brasil, Fuzetti (2003)
investigou os padrões léxico-gramaticais de alunos brasileiros que freqüentavam escola
americana. Em relação à educação bilíngüe especificamente desenvolvida em português-inglês,
lembro dos que fazem parte do grupo de EB, ainda em fase de elaboração, como o de Miascovsky
(em andamento) que busca investigar as questões relacionadas à organização do currículo em
inglês, desenvolvido de forma integrada com as ações de sala de aula e Cortez (em andamento)
que pretende discutir o papel da língua inglesa no ensino-aprendizagem bilíngüe como uma
ferramenta para resultado e como ferramenta-e-resultado.
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Considerando as razões que me levaram a desenvolver este estudo e a quase ausência de
estudos na área, realizo minha pesquisa a partir de uma questão central: Quais são as teorias de
ensino-aprendizagem que embasam o Projeto Político-Pedagógico de uma escola de
educação bilíngüe?

Ao responder a questão proposta, tenho como objetivo identificar as

concepções de ensino-aprendizagem da educação bilíngüe, em função das teorias de ensinoaprendizagem comportamentalista (Skinner, 1974; Blomm, 1956/1973), cognitivista (Piaget,
1956/1973; 1967/2003; 1970/2002) e SHC (Vygotsky, (1930/ 2003; 1934/2000; 2001/2004) no
contexto da educação bilíngüe (Hamers & Blanc, 1989; Hutchison & Waters, 1987/1992; Lantolf,
2000; Baker, 2000, 2001).
Nesta investigação, considerei os documentos institucionais como textos que veiculam
prescrições em relação ao trabalho educacional (Amigues, 2004; Nourodine, 2002) e a maneira
como estes textos organizam diferentes aspectos que caracterizam a ação pedagógica tais como o
papel do professor e do aluno, a função da escola, o modo como as tarefas escolares são
propostas em cada perspectiva teórica de desenvolvimento humano. Como metodologia, utilizei
os procedimentos de análise de textos propostos por Bronckart (1997/1999) e Bronckart &
Machado (2004).
Inicialmente foi possível supor que o texto do Projeto Político-Pedagógico da escola
pudesse refletir diferentes concepções de ensino-aprendizagem, pois a escolha de referenciais
teóricos pode estar relacionada à trajetória histórica que constitui os sujeitos que atuam na prática
educativa. Concordando com Liberali (1994), Liberali & Zyngier (2000), Abrahão (2002) e
Magalhães (2004), são vários aspectos que contribuem para a formação dos agentes educacionais.
São os conhecimentos teóricos, originários da formação acadêmica, que possibilitam o
desenvolvimento técnico, e os conhecimentos resultantes da experiência prática, que permitem
considerar que as atividades de sucesso possam ser reproduzidas. Outro aspecto relevante na
atividade educacional são as crenças pessoais que, segundo Abrahão (2002:60), são construídas a
partir das experiências dos professores como alunos e que se tornam marcas aparentemente
permanentes e que influenciam a prática escolar. Por isso, minhas primeiras impressões a respeito
das concepções de ensino-aprendizagem do Projeto Político-Pedagógico estavam relacionadas a
possibilidade do documento ter diferentes visões de ensino-aprendizagem. Essas idéias foram
baseadas no fato de que o texto havia sido elaborado por uma equipe formada por várias pessoas,
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com histórias diversas, advindas de contextos culturais particulares e em relações sociais nem
sempre semelhantes ou hierarquicamente similares no ambiente institucional.

4. A organização da dissertação.

Este trabalho está organizado em quatro partes. A primeira parte apresenta a
Fundamentação Teórica em que identifico os aspectos que caracterizariam um Projeto PolíticoPedagógico de educação bilíngüe. Para isso, organizei os referenciais teóricos em três capítulos.
No capítulo um, são discutidas as características do Projeto Político-Pedagógico. No capítulo
dois, são apresentadas as teorias de ensino-aprendizagem, especificamente a teoria behaviorista, a
cognitivista e a SHC. No capítulo três, são expostas as diferentes definições e abordagens de
educação bilíngüe e as características da educação bilíngüe no Brasil. No capítulo quatro, é
apresentada uma síntese dos principais aspectos discutidos na fundamentação teórica.
Na segunda parte do trabalho, destinada à Fundamentação Teórico - Metodológica,
descrevo no primeiro capítulo, o paradigma e o contexto da pesquisa. No segundo capítulo, os
procedimentos de coleta, de seleção, de análise e as categorias de interpretação dos dados.
Na terceira parte, proponho relacionar as análises dos planos dos contextos, do plano
enunciativo, do plano da organização textual às categorias de interpretação discutidas na
fundamentação teórica, debatendo criticamente os resultados obtidos para, depois concluir quais
as concepções de ensino-aprendizagem que estão presentes nos dados analisados.
Por fim, afora as referências bibliográficas e os anexos, apresento a conclusão do
trabalho, faço ressalvas acerca do trabalho e proponho algumas contribuições para futuras
pesquisas na área.
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CAPÍTULO 1 – O Conceito de Projeto Político – Pedagógico.

O objetivo deste capítulo é discutir o conceito de Projeto Político-Pedagógico (doravante
PPP). Para isso, inicio esta discussão apresentando uma breve retrospectiva histórica das
influências do mundo do trabalho na educação e de que forma o aspecto econômico vem
interferindo no planejamento educacional e trazendo para o âmbito escolar o conceito de projeto.
Em seguida, discuto de que maneira o PPP pode ser compreendido como linguagem sobre o
trabalho, na medida em que veicula prescrições às ações pedagógicas e porque este tipo de texto
passou a ser elaborado pelas escolas. Por fim, apresento as características do PPP a partir da
tipologia do planejamento educacional, discutida por Vasconcellos (1995/2004).

1.1. A relação do planejamento educacional com o mundo do trabalho.

Planejar é uma ação humana que está presente no cotidiano, desde as ações mais simples até
as mais complexas. Planejar envolve ações mentais que permitem ao ser humano fazer previsões,
sendo possível compreender que o real pode ter relação com o ideal (Menegolla &
Sant´Anna,1991/2002). Esta ação anterior à ação no ambiente escolar é responsável por criar
situações aos alunos para a apropriação de conhecimentos e ao professor para gerir a classe
(Amigues, 2004). Para Vasconcellos (1995/2004), a ação de planejar não se limita a uma ação
anterior ao próprio agir5, corresponde ao agir de acordo com o que foi idealizado. O planejamento
pode ser entendido como um recurso mental que combina as intenções (coletivas e individuais) e
os recursos (materiais e mentais) para organizar o ambiente de ensino-aprendizagem.
Ao situar o planejamento na relação entre pensamento e linguagem, é possível também
identificar a função do planejamento como uma ferramenta do trabalho intelectual, como

5

Bronckart & Machado (2004) consideram o agir como toda a intervenção humana no mundo, seja ela individual
(ação) ou coletiva (atividade)
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instrumento do pensamento, que busca antecipar e organizar determinadas ações (Vasconcellos,
1995/2004).
Historicamente, a sistematização do planejamento está relacionada ao modo de produção.
Especialmente as transformações econômicas ocasionadas pela Revolução Industrial trouxeram
implicações sociais que foram determinantes no âmbito educacional. A substituição do trabalho
do artesão pela política de fragmentação do trabalho apresentou um cenário de segmentação na
produção, ou seja, enquanto o artesão tinha o domínio do planejamento de suas ações, da técnica
de produção (do processo) e do produto final, o operário passou a ter uma atuação fragmentada e
a realizar uma atividade incompreensível para eles mesmos, não conseguindo visualizar o
produto final.
Analogamente à indústria, a escola deveria estabelecer padrões, em um processo de
moldagem como, por exemplo, estabelecer o ritmo de execução de tarefas de adição por minuto,
consolidando as idéias apresentadas por Bobbitt, em seu livro “The Curriculum”, em 1918. O
planejamento e a avaliação escolar passariam a ser definidos nos moldes da produção industrial, e
os objetivos educacionais deveriam ser previstos e medidos com precisão.
Assim, o planejamento educacional recebeu dos modelos organizacionais de produção o
princípio de autoridade intelectual da filosofia taylorista o qual criava obstáculos para que os
trabalhadores não participassem de decisões, acentuando a divisão entre o trabalho manual e o
intelectual.
O modelo econômico taylorista previa o controle do trabalho pelo capital, elevando a
produtividade do sistema de produção e pelo controle das decisões em relação ao desempenho do
trabalhador. Foi na fábrica de Henry Ford, que o sistema de organização do trabalho taylorista,
chamado de fordismo, foi utilizado para organizar a linha de montagem dos automóveis. Segundo
Moraes Neto (1989/1991: 36),

(...)o fordismo caracteriza o que poderíamos chamar de socialização da
proposta de Taylor, pois enquanto este procurava administrar a forma de
execução de cada trabalho individual. O fordismo realiza isso de forma
coletiva, ou seja, a administração pelo capital da forma de execução das
tarefas individuais se dá de uma forma coletiva, pela via da esteira.
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O planejamento escolar sofreu forte influência desse tipo de funcionamento econômico,
cabendo aos especialistas, intelectuais da educação, definirem as políticas e práticas educativas,
ressaltando-se o papel do professor como aplicador e reprodutor das determinações e dos alunos
como reprodutores dos conhecimentos fragmentados e desconectados da realidade (Santomé,
1994/1998). Segundo Vasconcellos (1995/2004: 27), foi a partir dessa visão que se criou a
necessidade de separar a tarefa de planejamento da execução, ou seja, organizar cientificamente
o trabalho implicava a distinção radical entre concepção e realização.Isto caracterizou o modelo
tecnicista de educação.
Concomitantemente ao desenvolvimento das propostas pedagógicas tecnicistas, Dewey
contrariando este modelo numa visão pragmática, lança o livro “The Child and Curriculum”, em
1902, muito mais preocupado com os interesses e as experiências dos alunos do que com o
funcionamento econômico (Silva, 1999). Para Dewey, a finalidade da educação não era preparar
as crianças para a vida, pois considerava a educação como parte da vida (Ozmon & Craver,
1999/2004). Porém, nesse contexto, em que havia o predomínio da ciência positivista, os modelos
educacionais baseados na subjetividade eram criticados.
A visão positivista dava credibilidade aos estudos empíricos, que consideravam a
constituição do sujeito determinada pelo ambiente, o que pressupunha compreender que o homem
se desenvolve a medida que absorve o conhecimento disponível em seu meio, exigindo da relação
ensino-aprendizagem a função transmissora de conhecimento e formação de hábitos. Aliada à
crítica marxista ao modelo tecnicista de educação, estava a perspectiva fenomenológica na
compreensão do desenvolvimento humano.
Se, de um lado, os questionamentos eram a respeito da reprodução cultural e social por
meio da educação, por outro lado, os questionamentos a respeito da necessidade de considerar o
mundo subjetivo, baseado na tradição leibnitziana6, em oposição à tradição lockeana7, indicavam
uma mudança no paradigma do que era válido em termos do conhecimento científico e,
conseqüentemente, na maneira como a escola previa suas ações.

6

Para Leibinitz (1646 – 1716), o conhecimento é gerado pelo próprio homem.O homem é gerador de informação. A
mente é ativa e livre de causalidade.(Milhollan & Forisha,1978:33).
7
Na visão de Locke (1632 -1704), que segundo Mèszaros (2005) predominou nas últimas décadas do século XVII, a
função da educação era a de transmitir o conhecimento proveniente do ambiente externo. Para Locke, o homem é ao
mesmo tempo receptor e transmissor de informações (Milhollan & Forisha,1978).
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Portanto, os estudos fenomenológicos buscavam se distanciar da objetividade positivista
para conquistar a subjetividade interpretativista, permitindo a idealização do planejamento
educacional mais flexível que considerasse aspectos do desenvolvimento cognitivo.
Atualmente, o modo de produção revela as características de um mundo que é marcado
por transformações constantes que exigem um modelo econômico competitivo, de produção
diversificada e que geram mudanças cada vez mais rápidas na produção e, por extensão, no
consumo. Esse modelo denominado por toyotismo ou ohnonismo, originado no Japão, pelo
engenheiro Taichi Ohno, da empresa Toyota, na década de 50 e 60, tem por a finalidade produzir
menos quantidade de muitos produtos. Isto é oposto ao modelo taylorista de produção que gerava
muitos produtos iguais e um modelo de divisão de trabalho para a produção em massa.
Esse movimento influenciou com maior intensidade o mundo empresarial a partir da
década de 80 e, acabou instaurando um novo modelo e uma nova necessidade na formação dos
jovens futuros trabalhadores, exigindo-se competências diversificadas e inovadoras (Santomé,
1994/1998).
A busca pela compreensão das transformações econômicas e das conseqüências das
transformações que são necessárias na educação caracteriza um processo de reflexão sobre a
realidade no qual antecipar, prever, planejar, projetar futuras necessidades passam a fazer parte
do nosso cotidiano.
No dicionário Aurélio (Ferreira, 1988:532), por exemplo, o substantivo projeto está
relacionada à idéia de executar ou realizar algo no futuro e o verbo projetar significa atirar-se,
lançar-se, arremessar-se, arrojar-se, precipitar-se. No dicionário de filosofia (Abbagnano,
1998/2003:800), o sentido da palavra projeto está relacionado à antecipação de possibilidades:
qualquer previsão, predição, predisposição, plano, ordenação, pré-determinação (...). A idéia de
projeto nasce na filosofia existencialista8, introduzida por Heidegger (1889 – 1976). A crença da
constituição humana está sustentada pelo projeto, cuja concepção está mais voltada para a
antecipação das possibilidades de fato, ou seja “Sê o que és”.

8

A análise existencialista é uma análise das situações comuns da vida humana.As relações que o homem estabelece
com as coisas são constituídas pelas possibilidades que o próprio homem e o meio dispõem, cuja finalidade é prover
suas necessidades.As relações com os outros como, por exemplo, a colaboração e a comunicação estão relacionadas
com a mesma finalidade. Considerar que algo é possível de realizar é prever e projetar. Antecipar, portanto, nesta
perspectiva, tem a ver com as possibilidades que as normas técnicas ou morais permitem o êxito do projeto, da
construção de uma casa a uma convivência pacífica entre as pessoas(Abbagnano,1998/2003).
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Embora a concepção de projeto tenha características existencialistas, a filosofia
contemporânea reconhece as contribuições desse construto como meio de expressão de aspectos
importantes de diversas situações humanas e que hoje serve de objeto para várias áreas de
investigação. É fato que, atualmente, elaborar projetos de várias dimensões, constitui uma
necessidade nas diversas faces da vida cotidiana, dos projetos pessoais aos projetos de vida
coletiva.
É possível concluir que a idéia de desenvolvimento de projeto como estratégia de
planejamento pessoal ou profissional não é recente. No âmbito escolar, a idéia de projeto
especificamente, apresenta diferentes significados, o que será discutido a seguir.

1.2. A relação do Projeto Político – Pedagógico e a linguagem sobre o trabalho.

O Projeto Político-Pedagógico pode ser analisado na perspectiva dos estudos da
linguagem sobre o trabalho como texto que veicula prescrições ao trabalhador. Estabelecendo um
diálogo com a ergonomia, ciência que tem como objeto a atividade de trabalho, Nourodine
(2002) considera três modalidades das relações entre linguagem e trabalho: a linguagem no
trabalho, que está relacionada a qualquer manifestação de linguagem que ocorre no ambiente do
trabalho e não está diretamente ligada à atividade profissional; a linguagem sobre o trabalho que
pode ser considerada como os textos que veiculam prescrições, e a linguagem como trabalho que
referem-se aos textos – orais ou escritos - que são produzidos durante o trabalho e faz parte dele.
Em relação à linguagem sobre o trabalho do professor, essa pode ser caracterizada pelas
determinações das instituições de ensino que influenciam as formas de atuação no ambiente
escolar, inclusive e principalmente na sala de aula. Por isso, é fundamental considerar de que
forma os textos que veiculam prescrições ao trabalho pedagógico são utilizados para a
organização das atividades de ensino-aprendizagem. Os textos que veiculam prescrições ao
trabalho educacional, em princípio,

...são os documentos produzidos pelas instituições sobre as tarefas que os
professores/trabalhadores devem realizar (...) e que incidem sobre a
organização das classes, a distribuição do tempo disponível, os objetivos de
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ensino, as rotinas de interação, as ações a serem desenvolvidas, etc e incluem
documentos do Ministério da educação e de outras instâncias governamentais,
projeto das escolas, manuais didáticos, etc (Bronckart & Machado, 2004:134).

A legislação escolar pode ser considerada também como textos que veiculam prescrições
ao trabalho escolar, pois determinam tanto as responsabilidades da escola como as dos órgãos
governamentais, o que caracteriza um efeito denominado de cascata sucessiva (Amigues, 2002;
Souza-e-Silva, 2004). Tanto a Constituição Federal (Art 205 e 206 - anexo 1) como a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), podem ser consideradas como os primeiros
textos que prescrevem o trabalho pedagógico e se desdobram em outros textos como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os atos normativos do Conselho Nacional de
Educação (CNE) e do Conselho Estadual da Educação (CEE) que ora determinam, ora sugerem a
maneira como as escolas vão se organizar.
A produção de um Projeto Político-Pedagógico não é exatamente uma novidade para as
escolas, mas foi a partir da LDB 9394/96 que passou a ser exigido em cada unidade escolar para
explicitar suas intenções educativas e traduzi-las em um plano de ação. De acordo com o Art 12º
(anexo 2), da referida lei,

(...) os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu
sistema de ensino, terão a incumbência de: elaborar e executar sua proposta
pedagógica.(grifos meus).

Disso resulta uma maior autonomia na gestão escolar porque a legislação permite que
cada escola elabore e execute sua proposta pedagógica, atendendo a diversidade de cada
comunidade; o que indica a necessidade da escola refletir cada vez mais sobre sua organização.
Embora a atual LDB responsabilize a escola pela elaboração de sua proposta pedagógica, ainda
determina, em relação à organização curricular, uma base comum e uma parte diversificada
conforme o art. 26º (anexo 2). Além disso, nos art 8º, 10º e 11º (anexo 2), definem as
competências e as responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
para nortear as escolhas que as escolas vão fazer em relação ao currículo e, desta forma, agir em
(...) regime de colaboração entre cada um deles.
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Esses textos se desdobram nos atos normativos, elaborados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) e/ou pelo Conselho Estadual de Educação de cada Estado (CEE)9 que são: as
Indicações, os Pareceres, as Resoluções e as Deliberações, que tem objetivos diferentes10,
descritos na tabela abaixo, de acordo com o CEE/SP e CNE:

Tabela 1 – Finalidade dos atos normativos.
Atos normativos
do CNE e do

Finalidades

CEE/SP
Indicação

É de autoria de um ou mais Conselheiros. Apresenta sugestões
justificadas de estudos realizados sobre qualquer tema de interesse do
CNE ou CEE/SP.

Parecer

É o pronunciamento do Conselho Pleno11 ou das Câmaras12 sobre o
matéria de sua competência.Pode ser CNE ou CEE/SP.

Resolução

É decorrente do parecer e estabelece normas que devem ser observadas
pelos sistemas de ensino sobre as matérias de competência do Conselho
Pleno e das Câmaras. É de exclusividade do CNE.

Deliberação

É um pronunciamento do Conselho Pleno do CEE/SP sobre matéria de
sua competência de acordo com a lei 10.403/71.

Especificamente em relação à elaboração da proposta pedagógica, destaco os seguintes
atos normativos e suas respectivas finalidades, no quadro a seguir:

9

Considerei neste estudo os atos normativos do CEE de São Paulo, devido ao contexto da pesquisa.
O portal do MEC( www.portal.mec.gov.br/cne . Acesso em 23/03/2006) e a lei 9131/95 definem as competências
do CNE.
11
O Conselho Pleno é constituído por 24 conselheiros e tem como finalidade aprovar matéria referente à Educação
Básica e Educação Superior, de acordo com a lei 10.403/71.
12
As Câmaras são constituídas por 12 conselheiros e têm a finalidade de aprovar, previamente ao Conselho Pleno ,
matéria que será encaminhada a ele.
10
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Tabela 2 – Finalidade dos atos normativos para elaboração da proposta pedagógica.

Atos normativos do CNE
Parecer CEB 04/98

Finalidades
Reconhece a flexibilidade e a descentralização das determinações
da LBD e destaca que o papel dos órgãos oficiais deve ser o de
assumir responsabilidades compartilhadas (CEB 04/98:02) para
que cada escola possa elaborar suas propostas pedagógicas.
Apresenta um conjunto de diretrizes curriculares.

Resolução Câmara de

Institui as diretrizes nacionais para o ensino fundamental. Define

Educação Básica (CEB)

os princípios, os fundamentos e os procedimentos da Educação

do CNE n° 2, de

Básica13, além de indicar os critérios de organização curricular e

07/04/1998

funcionamento da vida escolar.

Atos normativos do

Apresenta os princípios sobre os quais a escola deve se concentrar

CEE/SP-Indicação

como, por exemplo, inclusão, desenvolvimento da autonomia e da

08/2001

cidadania, envolvendo as famílias no trabalho escolar.

Se, de um lado a LDB 9394/96 apresenta a possibilidade da escola em assumir
responsabilidades, de outro, o Parecer CEB/CNE 04/98 regulamenta a maneira como a escola
deve assumir essas responsabilidades na elaboração de suas propostas pedagógicas.
Deste modo, cada instituição de ensino passa a ser responsável por compartilhar os
princípios educacionais definidos pelas instituições governamentais que indicam os critérios de
organização curricular e funcionamento da vida escolar. Portanto, a proposta pedagógica passa a
ser exigência para todas as escolas, devendo levar em consideração tanto os princípios éticos –
como, por exemplo, a responsabilidade pessoal, a tolerância, a solidariedade; os políticos - tais
como a democracia e a cidadania; e os estéticos – considerados como reconhecimento das
múltiplas culturas, em interação com a escola (CEB 07/04/1998), que contribuem para a
articulação das diversas áreas do conhecimento e dos aspectos da organização curricular (CEB
04/98) com o desenvolvimento da cidadania (Constituição Federal de 1988 e LDB 9394/96).
13

Educação Básica de acordo com a LDB 9394/96 refere-se a todos os segmentos de ensino, exceto o de nível
superior.
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Possivelmente, a partir dessas exigências, é que o significado de projeto enquanto
proposta pedagógica passou a ser mais discutido no âmbito legislativo, institucional e acadêmico
(André, 2001; Libaneo,2001; Vasconcellos,1995/2004; Veiga & Rezende,1998; Gadotti,1997,
Gonçalves,1998, entre muitos outros).
Um elemento comum de algumas das definições na literatura de Projeto Pedagógico é
aquele que ajuda a sua compreensão como documento institucional em movimento, conforme
Gonçalves (1998), pois a realidade sofre transformações contínuas e as reflexões, que podem
ocorrer em cada escola, devem também fazer parte da construção deste documento. Por isso, o
Projeto Pedagógico pode ser visto como um instrumento - metodológico que, segundo
Vasconcellos (1995/2004), permite resignificar as práticas pedagógicas para que estejam
comprometidas na formação do cidadão.
Segundo Padilha (2006: 90), ocorrem variações na produção de um Projeto Político –
Pedagógico, de escola para escola; porém, o autor sugere que este registro documental possa
apresentar alguns elementos que possibilitam uma leitura mais contextualizada e consistente em
relação às escolhas que a escola faz, tais como: identificação do projeto, seu histórico e
justificativa, os objetivos gerais e específicos da instituição escolar, as metas, os princípios
metodológicas, os recursos didáticos e financeiros, o cronograma de ação e a avaliação.

1.3. As características de um Projeto Político – Pedagógico.

A qualificação de pedagógico ao projeto permeia diferentes níveis de ação pedagógica. De
modo geral, a idéia de projeto, segundo Boutinet (1999/2002), está relacionada em sala de aula
como metodologia de ensino-aprendizagem e fora da sala de aula, como organizador das
intenções educativas.
Em relação à metodologia de ensino-aprendizagem, Cambi (1995/1999) destaca que o
conceito de projeto vem sendo discutido desde o começo do século XX, e representado
inicialmente pelas críticas de Dewey, seguidos por Kilpatrick e Decroly, à metodologia da escola
tradicional, cujas propostas eram considerar os interesses dos alunos como ponto de partida para
as tarefas de ensino - aprendizagem. Stenhouse, na década de 70, propõe que a organização
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curricular integrasse os conteúdos e que a metodologia de ensino fosse baseada nos passos da
pesquisa científica. (Sacristán, 1991/2000).
Propostas mais recentes sugerem que o desenvolvimento de projetos na escola deve ser
entendido como uma maneira de organizar o currículo escolar, favorecendo um tipo de integração
entre as disciplinas, no qual a participação do aluno na construção de projetos de estudo possa ser
negociada com os professores (Jolibert, 1984/1994; 1988/1994; Hernandez & Ventura, 1998 e
outros).
Coll (1987/2000) expõe a função do currículo como um instrumento útil que orienta a
prática dos professores e, por isso, ultrapassa os limites de uma carta de intenções e princípios,
possibilitando a realização das finalidades educativas. Isto não indica que um currículo consiga
incluir todos os fatores e as variáveis que caracterizam cada situação particular de ensinoaprendizagem, e que garante a sua plena realização como se fosse um guia de ações prévia e
minuciosamente pré-estabelecido.
Desse modo, o currículo na visão de Coll (1987/2000) pode ser considerado, por um lado,
como um projeto, que corresponde às intenções educacionais e, de outro lado, como um plano de
ação. Embora as duas etapas da ação educativa tenham papéis distintos, são essencialmente
complementares. Em relação à definição das intenções educativas, o autor parte tanto dos aspectos
legais como das perspectivas sociológica, psicológica, epistemológica e da própria experiência
pedagógica como fontes para a elaboração do currículo.
A análise sociológica permite compreender de que forma a educação pode ser um meio
para a inserção do aluno como um sujeito ativo na sociedade e quais os conhecimentos, as
habilidades e os valores que contribuem na formação da pessoa, ou seja, com que visão de mundo a
educação está comprometida.
A perspectiva psicológica está vinculada com a análise de fatores e de processos que
interferem no desenvolvimento humano, o que implica a maneira de compreender quem é o sujeito
que aprende e quem é o que ensina, e como esse processo ocorre, ou seja, com que visão de homem
a educação está comprometida.
O aspecto epistemológico permite selecionar os conhecimentos de modo a estabelecer
uma organização entre eles em uma determinada seqüência para contribuir no desenvolvimento
das pessoas envolvidas neste processo.
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Já a prática pedagógica é um elemento essencial que oferece novas perspectivas a partir
das experiências e que pode sugerir modificações no planejamento educacional como um todo.
Em relação às intenções educativas, Boutinet (1999/2002) afirma que o projeto
educacional está relacionado a um grande número de parcerias que representa os interesses e o
desenvolvimento de valores da família, da escola, do meio profissional, da coletividade, etc. Este
nível de ação pode ser identificado como um projeto –intenção, cujo desafio está mais ligado a
aspectos ideológicos. Neste aspecto, alguns autores como Gadotti (1997), Severino (1998),
Pimenta (1993), Veiga & Rezende (1998), Freire (1970,1979) acrescentam à definição de projeto
outra adjetivação que é o político.
O que estabelece a relação entre o que acontece “dentro da sala de aula” e o que acontece
“fora dela” pode ser considerado como o Projeto Pedagógico que, segundo Boutinet (1999/2002),
corresponde à operacionalização das intenções educativas, ou seja, são as definições de
estratégias para conquistar o que está posto pela instituição escolar.
Diante do exposto, é possível dizer que a finalidade da construção de um projeto no
ambiente escolar tem duas dimensões, a saber, a política e a pedagógica, pois tem o compromisso
de compreender a realidade a partir de uma concepção de homem, de mundo, de sociedade e de
educação, o que interfere conseqüentemente nas escolhas das ações pedagógicas de todos agentes
da instituição. O Projeto Pedagógico também pode ser entendido como uma elaboração mental do
trabalho educacional que ao mesmo tempo em que age no interior da escola, age em um contexto
maior que o da sala de aula, que é o compromisso político na formação dos cidadãos
(Vasconcellos, 1995/2004).
Vasconcellos (1995/2004) propõe que o PPP seja considerado como o planejamento da
escola e sugere incluir o PPP em um dos níveis do planejamento educacional que está sintetizado
na tabela a seguir:
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Tabela 3 - Tipologia de planejamento educacional.

Tipo de

Nível de abrangência

planejamento
Planejamento do

É o planejamento aos níveis nacional, estadual e municipal.Tem maior

sistema de educação

abrangência. Incorpora e reflete as políticas educacionais.

Planejamento da

É aquele também chamado de Projeto Político-Pedagógico. É o plano da

escola

instituição escolar.Envolve as dimensões pedagógica, comunitária e
administrativa.

Planejamento

Compõe as experiências de aprendizagem que serão propostas aos alunos.São

curricular

os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento.

Projeto de ensino-

É o planejamento das ações do professor em sala de aula. Está mais próximo

aprendizagem

da prática pedagógica.Pode ser subdividido em plano de curso e de aula.

Projeto de trabalho

É o planejamento baseado na pedagogia de projetos14, geralmente com foco
em atividades interdisciplinares.

Planejamento

É o planejamento dos demais serviços que constituem a escola além da sala

setorial

de aula.

(Baseado em Vasconcellos, 1995/2004)

Para Vasconcellos (1995/2004), a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico, está
relacionada à definição das intenções educativas e aponta a necessidade da escola tomar decisões
em relação à sua identidade, à sua visão de mundo, de homem, de valores, de metas e de
14

A pedagogia de projetos é um dos muitos modos de concretizar o currículo escolar. Os projetos pedagógicos têm
como base saber partir, na prática escolar, de uma situação problema e global dos fenômenos. Significa ter uma
perspectiva de trabalho globalizado, o que não quer dizer obrigatoriamente que todas as áreas do conhecimento
girem ao redor de um mesmo tema, de forma forçada, mecânica, irreal; mas que se deve levar em conta os
verdadeiros vínculos e conexões do conhecimento.Vários autores apresentam propostas de trabalho pedagógico neste
sentido como Jolibert (1984/1994; 1988/1994), Hernandez & Ventura (1998), Boutinet (1999/2002) entre outros.
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compromissos, que vão constituir os marcos referenciais da escola. O autor destaca que um PPP
não se restringe à dimensão das finalidades, mas também leva a escola a tomar como ponto de
partida o reconhecimento de sua realidade a fim de que um diagnóstico das necessidades
institucionais seja composto. A partir desse diagnóstico, é que a realidade pode ser confrontada
com as finalidades para que uma proposta de ação possa aproximar cada vez mais os ideais da
escola com as ações que o realizam. Este último aspecto, Vasconcellos, chamou de programação.
Como já exposto, é no marco referencial que um Projeto Político-Pedagógico define a
opção da instituição escolar em relação à maneira como é possível ver a realidade. Esse fato
caracteriza o marco situacional. Já ao criar desejos de como se quer a realidade, estabelece o
marco filosófico. Quanto à definição dos instrumentos que possibilitarão a realização dos desejos,
ou seja, a verificação dos elementos que orientam para a ação, esses destinam - se a compor o
marco operativo, que é constituído pela dimensão comunitária, administrativa e pedagógica, cujas
características estão organizadas na tabela abaixo:

Tabela 4- Características do marco operativo.

Dimensão
comunitária

Está relacionada ao papel que a escola assume na comunidade, com os pais
dos alunos, com os professores e com os próprios alunos; à organização das
atividades dos alunos, esportivas e culturais.

Dimensão
administrativa

Está relacionada aos aspectos da estrutura e da organização da escola, da
constituição da equipe técnica e das equipes de apoio (secretaria, limpeza,
áudio-visual), da forma de participação dos trabalhadores e das condições de
trabalho e do gerenciamento de recursos financeiros.

Dimensão
pedagógica

Está relacionada ao processo de planejamento, dos objetivos de ensinoaprendizagem; à organização do currículo e à seleção dos conteúdos, à
avaliação, às normas disciplinares, à relação professor-aluno.

(Baseado em Vasconcellos, 1995/2004).
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O organograma a seguir representa a visão de Vasconcellos (1995/2004).

Organograma 1 - Organização do Projeto Político-Pedagógico

Projeto Político -Pedagógico
Marco referencial
Marco situacional

Marco filosófico

Diagnóstico

Programação

Marco operativo
Dimensão pedagógica
Dimensão comunitária

Dimensão administrativa

(Baseado em Vasconcellos, 1995/2004).

A partir dos pressupostos discutidos neste capítulo e especificamente os apresentados por
Vasconcellos (1995/2004), é possível considerar o conceito de Projeto Político-Pedagógico para o
presente estudo como um documento institucional que considera a diversidade sócio – histórico cultural da comunidade da qual faz parte, que apresenta suas finalidades educativas e os meios que
serão usados para atingir as intenções definidas. Considerando o objetivo desta pesquisa que é
identificar as concepções de ensino-aprendizagem que embasam o PPP de uma escola de educação
bilíngüe, pude identificar que é na dimensão pedagógica do marco operativo que possivelmente
encontrarei os aspectos que poderão indicar as teorias de ensino-aprendizagem que embasam o
texto analisado.
Para isso, no próximo capítulo, proponho identificar nas teorias de ensino-aprendizagem
behaviorista, cognitivista e SHC, os aspectos que podem ser relacionados à dimensão pedagógica,
os quais destaco: os objetivos da educação, a seleção e a organização dos conteúdos, o papel do
professor, o papel do aluno, os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem e a avaliação.
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CAPÍTULO 2 – As teorias de ensino-aprendizagem.
Este capítulo tem como objetivo discutir os referenciais teóricos a respeito de três
concepções de ensino-aprendizagem, divididos em três seções. Na primeira, apresento a concepção
behaviorista; na segunda, a cognitivista e, na terceira, a SHC. Em cada seção, busquei identificar de
que forma as diferentes teorias caracterizam os aspectos que constituem a dimensão pedagógica do
marco operativo de um PPP, isto é, os objetivos da educação, a seleção e a organização dos
conteúdos, o papel do professor, o papel do aluno, os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem e a
avaliação.

2.1. A perspectiva behaviorista de ensino – aprendizagem.

O crescente acesso à escolarização nos EUA intensificado pelo processo imigratório em
conexão ao processo de industrialização, no início do século XX, colocou restrições no
desenvolvimento de um currículo humanista15 clássico desenvolvido até então, em cujo repertório
predominava a literatura e as artes. A produção e a avaliação escolar passaram a ser definidos nos
moldes da produção industrial, caracterizando um modelo educacional tecnicista voltado
explicitamente para a economia. O planejamento educacional passou a estabelecer objetivos que
pudessem ser medidos com precisão baseados no modelo de eficiência proposto por Taylor, em
1949. Com a finalidade de criar ferramentas para medir o ensino, Bloom e colaboradores iniciam,
em 1951, a organização da Taxonomia de Objetivos Educacionais

16

para classificar os

fenômenos educacionais, baseados nos mesmos critérios de classificação dos fenômenos das
ciências físicas e biológicas. Isto resultou na descrição de comportamentos observáveis e mais
objetivos possíveis, sem julgamento de valor, uma vez que esta proposta tinha nos princípios
positivistas da neutralidade e da objetividade a confiabilidade e a validade na produção de
conhecimento.

15

O currículo humanista clássico, herança da antiguidade clássica, pôde sobreviver neste contexto, pois era apenas
desenvolvido no sistema educacional secundário para a classe dominante.
16

Bloom (1956/1973) revela forte influência da teoria de Tayler e dedica seu livro, “Taxionomia de objetivos
educacionais” a ele.
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Blomm (1956/1973: 11) apresenta os objetivos dos comportamentos pretendidos em
categorias hierarquizadas (do simples ao complexo, do concreto ao abstrato, na diferenciação dos
conhecimentos específicos17) em relação à maneira como os alunos devem agir, pensar ou sentir
como resultado de sua participação em alguma unidade de ensino. Nessa concepção, a
maturidade do indivíduo vincula-se ao aumento de conhecimento sobre si mesmo e sobre a
realidade. Quanto mais conhecimento, maior a possibilidade de aumentar o interesse por novas
aprendizagens. O que é exigido do aluno está intimamente relacionado com o uso que ele fará no
futuro, não importa suas necessidades imediatas. São os especialistas que selecionam o
conhecimento que será fundamental ao aluno.
Além da utilização do modelo de produção e da visão tecnicista de Bloom, a organização
do

trabalho

escolar

também

recebe

influência das

teorias

comportamentalistas de

desenvolvimento.
A teoria comportamentalista, também chamada de behaviorismo, teve, em Watson (18781958) e em Pavlov (1849-1936), os precursores dos estudos do comportamento em ambientes
controlados de laboratório. Seus estudos tiveram grande importância por permitir o
reconhecimento da Psicologia como ciência, uma vez que defendiam a idéia de que o objeto de
investigação deveria ser o estudo do comportamento, pois, desta forma, seria possível dar
credibilidade às pesquisas de visão positivista. Assim era possível medir, observar e reproduzir os
resultados obtidos (Bock, Furtado & Teixeira, 1993).
Skinner (1904 – 1990), com base nos conceitos de Watson de comportamento reflexo
(resposta a um estímulo externo) e condicionamento respondente (resposta dada a um estímulo
associado a uma resposta condicionada, aprendida), utiliza os conhecimentos explorados no
laboratório com animais, buscando aplicá-los à educação, na medida em que propõe a mudança
de comportamentos dos alunos por meio de condicionamentos.
Para Skinner (1974), a questão que auxilia os processos de ensino-aprendizagem está
relacionada à maneira de condicionar os comportamentos operantes, ou seja, no modo de
controlar os comportamentos voluntários presentes nas diferentes situações da vida humana. Ao
tomar que as ações humanas podem ser modificadas, de acordo com as conseqüências verificadas
no sujeito que as recebe, o pesquisador representa o modelo de ensino-aprendizagem no
17

Por exemplo, evocar uma teoria como a da evolução é tarefa mais complexa do que recordar um fato específico
como a capital de um Estado (Blomm,1956/1973:27).
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esquema: estímulo (E) gerador de resposta (R), em que a relação E  R é caracterizada por uma
relação unilateral, ou seja, a partir da ação dos agentes externos, do ambiente, o sujeito apresenta
uma determinada resposta que recebe um tipo de reforço (positivo ou negativo, que não é
punição18) para a manutenção ou exclusão da resposta dada.
Segundo os estudos skinnerianos, o condicionamento é a maneira de realizar a
aprendizagem por meio de generalizações ou de discriminação. A capacidade de generalizar
permite ao sujeito responder de forma parecida às situações que percebe como semelhantes e a
capacidade de discriminar permite dar respostas alternativas a estímulos diferentes. Um exemplo
de generalização é a capacidade de o aluno usar as operações matemáticas para utilizar dinheiro,
dar troco, ou ainda utilizar as regras da escrita para escrever uma carta. Por outro lado, o sujeito
pode discriminar comportamentos, como, por exemplo, saber que os cumprimentos em uma festa
são diferentes no trabalho ou na escola. Esta maneira de compreender o desenvolvimento humano
influenciou no ambiente da escola os métodos de ensino programado, nas situações de controle,
na organização das situações de aprendizagem e na elaboração da tecnologia de ensino
(Milhollan & Forisha,1978).
Nessa visão, a organização curricular deve privilegiar padrões de comportamento, e o
conteúdo transmitido tem como finalidade desenvolver habilidades, que são entendidas como as
respostas emitidas, observadas e mensuradas. Cabe a educação auxiliar a conquista do autocontrole humano sobre as ações do meio ambiente, permitindo ao homem examinar o processo
evolutivo do meio e agir sobre ele. Desta forma, as situações escolares, por meio de objetivos e
planejamento definidos previamente, possibilitariam um mundo melhor, o que foi proposto por
Skinner, em 1972, na obra “Waden II: Uma sociedade do futuro”, em que é apresentado um
modelo social ideal, no qual as tradições da sociedade podem ser substituídas, por meio de um
planejamento, aplicando a teoria do reforço.
A base do conhecimento na perspectiva comportamentalista está relacionada à
experiência planejada, o que revela uma orientação empirista. A ontogênese do desenvolvimento
humano é atribuída às contingências do reforço que é constituída de três aspectos: a ocasião na
18

Reforço positivo atua para fortalecer o comportamento desejado e reforço negativo fortalece a resposta que remove
um comportamento indesejável. Por punição, a teoria de Skinner considera uma técnica eficiente, a de apresentar
estímulos aversivos, para eliminar comportamentos muito inadequados que podem colocar em risco o organismo
humano, o que não significa agredi-lo. Em muitos casos, para a eliminação de comportamentos indesejáveis, bastaria
não dar reforço, nem positivo nem negativo (Milhollan & Forisha, 1978).
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qual a resposta ocorreu, a própria resposta e as conseqüências reforçadoras de um dado
comportamento. As respostas dos sujeitos têm relação intrínseca com a sobrevivência da espécie
e do próprio indivíduo. Já a filogênese, a um processo evolutivo derivado das mudanças
acidentais do meio ambiente. A finalidade da educação deve, portanto, promover a aquisição de
novos comportamentos e a modificação daqueles que já existem.
A teoria de Skinner defende a educação para liberdade, uma vez que permite ao sujeito
estruturar as contingências do próprio ambiente. Ao controlar o meio, o sujeito tem maior
responsabilidade sobre o mesmo. Por isso, as decisões curriculares, do que devem ser ensinados,
passam a ser tomadas por um grupo específico, para que as contingências de reforço possam ser
organizadas e controladas, a fim de direcionar o comportamento humano às finalidades de caráter
social, determinadas pelo meio. A organização curricular é essencial para que a aprendizagem
possa ser garantida, assegurando que os alunos aprendam “passo a passo”, a partir do
estabelecimento de objetivos intermediários e finais. Cabe ao professor nesse sistema de ensino,
utilizar as contingências de reforço para buscar sucesso nas respostas esperadas, utilizando para
isso estratégias, ajustando as necessidades de aprendizagens ao ritmo de cada aluno; e, assim,
evitando situações de erro, que podem se tornar um (mau) hábito.
A organização do ensino em pequenos passos garante o reforço a todas as respostas e a
todos os comportamentos operantes, e dá ao professor a responsabilidade de controlar as
respostas, sem que o aluno cometa erros. O procedimento de avaliação tem como finalidade
verificar se os comportamentos foram adquiridos e se há a necessidade de voltar a passos
anteriores. Os objetivos de ensino estão ligados ao que se queria ensinar, ao grau de
aprendizagem que se desejaria chegar e a que condições os alunos devam responder
(Mizukami,1986).
A teoria comportamentalista permitiu, desse modo, trazer para dentro da escola uma
discussão a respeito do desenvolvimento humano ao propor que a programação do ensino
considerasse o aluno individualmente e com seu próprio ritmo, levando em conta as diferenças
entre os alunos e a previsibilidade aos estímulos e às respostas (Silva, 1999).
A tabela a seguir tem a finalidade de apresentar uma síntese dos conceitos da teoria
behaviorista relacionados aos aspectos que podem constituir a dimensão pedagógica do marco
operativo de um PPP.
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Tabela 5 - Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção behaviorista.
Os objetivos da O auxílio da educação na conquista do auto - controle humano sobre as ações do
educação

meio ambiente permite ao homem examinar o processo evolutivo do meio e agir
sobre ele. A escola deve promover a aquisição de novos comportamentos e
modificar aqueles que já existem.
A eficiência do ensino está relacionada à ênfase dada ao planejamento. O
planejamento oferece ao professor as ferramentas necessárias para o
desenvolvimento dos alunos, por meio de objetivos definidos relacionados aos
comportamentos e hábitos desejáveis. O foco do trabalho pedagógico é no
professor e nos conteúdos.

A seleção e a

A organização curricular deve privilegiar padrões de comportamento e o

organização

conteúdo transmitido tem como finalidade desenvolver habilidades, que são

dos conteúdos

entendidas como as respostas emitidas, observadas e mensuradas. A organização
do ensino em pequenos passos garante o reforço a todas as respostas e a todos os
comportamentos operantes, dando à responsabilidade ao professor de controlar
as respostas, sem que o aluno cometa erros. A proposta do currículo dá ênfase
na questão à organização e do planejamento das ações, indicando que a
aprendizagem dos comportamentos e dos hábitos ocorre por meio de exercícios.
A aprendizagem é resultado de treinamento.

O papel do

A responsabilidade da execução do currículo está na mão dos professores; o

professor

que caracteriza uma ação centralizadora por parte dos professores na
transmissão de conhecimento. Cabe ao professor utilizar as contingências de
reforço para buscar sucesso nas respostas esperadas, utilizando, para isso,
estratégias, bem como ajustando as necessidades de aprendizagens ao ritmo de
cada aluno; evitando, assim, situações de erro, que podem se tornar um (mau)
hábito.

O papel do

O aluno realiza as atividades propostas pelo professor repetindo as informações.

aluno

Tem um papel mais passivo na sala de aula.
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Tabela 5

- Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção behaviorista (cont)

Os tipos de

A seleção dos conteúdos leva em consideração a organização dos

tarefa de

conhecimentos do mais simples ao mais complexo e o desenvolvimento de

ensino -

certas habilidades como pré-requisitos - atividades de prontidão elaboradas

aprendizagem

passo a passo. Reforço positivo às respostas esperadas.

A avaliação

A avaliação deve seguir modelos e cabe ao professor reproduzi-los, pois a
eficiência do ensino está relacionada à maneira como o aluno apresenta as
respostas de forma correta, podendo passar para uma nova etapa do programa
escolar. O procedimento de avaliação tem como finalidade verificar se os
comportamentos são adquiridos e se há necessidade de voltar a passos
anteriores. O erro é compreendido como um mau hábito adquirido.

Da mesma forma que apresentei a teoria behaviorista, a seguir passo a discorrer sobre os
pressupostos da concepção cognitivista de ensino-aprendizagem e busco relacioná-los aos
aspectos que caracterizam a ação pedagógica.

2.2. A perspectiva cognitivista de ensino –aprendizagem.

Esta seção tem por finalidade situar historicamente o surgimento dos estudos cognitivistas
de desenvolvimento, e identificar de que forma a teoria cognitivista, especialmente a
desenvolvida por Piaget, influenciou os aspectos que caracterizam a prática pedagógica.
Conforme discussão apresentada na seção anterior, os estudos fenomenológicos
consideravam o mundo subjetivo baseados nos postulados filosóficos de Leibinitz (1646 – 1716)
com a finalidade de conquistar a legitimidade científica, que permitia que a subjetividade
interpretativista fosse colocada em oposição à objetividade positivista. Neste sentido, a
fenomenologia dos estudos curriculares permitia dar lugar às experiências dos sujeitos para que
pudessem promover aprendizagens significativas (Milhollan & Forisha,1978)
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Combinando a fenomenologia à teoria curricular pautada na abordagem hermenêutica,
Gadamer (1900 - 2002) propõe a utilização de estratégias interpretativas para ampliar as
possibilidades de atribuir significado ao mundo vivido. Enquanto a fenomenologia buscava
compreender os aspectos subjetivos por meio da percepção, a hermenêutica buscava compreender
a consciência por meio da interpretação dos significados, dando ênfase ao papel da linguagem
para o auto-conhecimento (Ozmon & Craver, 1994/ 2004).
Outra contribuição da fenomenologia para a compreensão de um currículo de orientação
formativa é a proposta de Pinar (1994) na utilização do método autobiográfico. Esta abordagem
de base psicanalítica pressupõe estabelecer relações entre o conhecimento escolar e o
conhecimento da história de vida em uma perspectiva libertadora, uma vez que favorece maior
compreensão e transformação de si mesmo (Silva, 1999).
Foi a partir do movimento da “Escola Ativa” até o final da década de 50, principalmente
na Europa e nos EUA, que os educadores preocuparam-se em conceber o currículo como um
local de investigação da experiência da vida cotidiana. A Escola Ativa surge baseada nas
experiências das Escolas Novas, originárias no início do século XX, na Europa, principalmente
na Inglaterra em 1889, por Cecil Reddie e na Itália por Alberti (1884 -1951) entre outros. Escola
Ativa revela forte influência do pensamento de Rousseau (1712 -1778) também de tradição
leibnitziana, em que os interesses da criança deveriam guiar a educação, a descobrir o mundo em
que vivem (Cambi, 1995/1999).
Representantes deste movimento pedagógico, como Claparéde (1873 -1940), Dewey
(1859 -1952), Montessori (1870 -1952), Decroly (1871 – 1932), Freinet (1896 – 1966), Kilpatrick
(1871 – 1954), utilizaram o conceito de aprendizagem significativa para justificar a necessidade
do aluno ser ativo e responsável pelo seu processo de aprendizagem (Ozmon & Craver,
1994/2004).
Nos anos 60, a Psicologia Cognitiva surge como uma área específica de pesquisa, que se
caracterizava como o estudo da extração, estocagem, processamento, recuperação e utilização
de informações pelos seres humanos (Penna,1984:5). Foi um movimento que se opôs ao
behaviorismo porque este não se preocupava com os processos internos e as teorias
associacionistas (Thorndike 1874 – 1949), em que a aprendizagem dos conceitos mais complexos
estaria relacionada à aprendizagem de conceitos simples aos quais estariam associados (Bock,
Furtado &Teixeira, 1993).

Esses estudos inovaram as investigações na área da Psicologia
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apresentando conceitos estruturalistas, como o de assimilação, fundamental da teoria piagetiana,
uma das teorias cognitivistas que influenciou a maneira de conceber a criança como protagonista
de seu próprio desenvolvimento.
Várias correntes cognitivistas buscaram compreender como a mente humana funcionava,
dentre elas, o modelo computacional, a psicologia de “redução” dos aspectos neurofisiológicos e
a abordagem genético-evolutiva dos processos cognitivos.
A primeira e a segunda abordagem revelam forte influência do modelo computacional,
utilizando analogias dos programas para compreender o funcionamento dos processos mentais, o
que, apesar de inúmeras críticas, possibilitou uma representação da atividade mental pela
simulação de modelos. Nesta visão, coube à Psicologia Cognitiva o conhecimento dos programas
e não do modo como esses programas são armazenados ou estocados no sistema nervoso (Penna,
1984:7).
É na terceira vertente que o estudo do processo do conhecimento recebe maiores
contribuições de Piaget, pois o cerne da investigação genética estava em desvendar os estágios
desse processo. Por isso, o conhecimento não era visto como um fato e sim como um processo. A
obra de Piaget é extensa e, assim, limitarei neste trabalho a relação do pesquisador com algumas
das questões ligadas à escola.
A partir da segunda metade do século XX, outros educadores como Rogers (1902 – 1987),
Piaget (1896 - 1980) e Ausubel (1918-) utilizaram o conceito de aprendizagem significativa para
redefinir o papel do aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Para esses autores, a
aquisição dos conhecimentos por parte do aluno deveria ocorrer mediante o uso de seus próprios
recursos cognitivos. A preocupação principal de Rogers estava em um ensino não diretivo em que
a aprendizagem significativa partiria do interesse e das experiências das crianças. Ausubel,
baseado nos postulados piagetianos, atribui aos diferentes níveis de aprendizagem, nos diferentes
momentos da escolaridade, a possibilidade de construção de significados e a assimilação de
novos conhecimentos a esquemas cognitivos que a criança possui para compreender a realidade
(Salvador, 1994).
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Para Piaget, as decisões a respeito das diretrizes da educação revelam relação estreita com
estudos da Sociologia 19 e aponta para a necessidade de acrescentarmos à discussão dos objetivos
educacionais os estudos da Psicologia, para que essas determinações não sejam restritas ao que
será ensinado aos alunos, mas também sejam meios de atingirmos os objetivos. Isto é, não
bastaria definir o que se ensina, seria fundamental que se definisse também como se ensina
considerando os estudos sobre como as crianças aprendem (Piaget, 2003).
É por isso que o pesquisador suíço destaca a importância dos estudos relacionados à
inteligência, pois essa compreensão é determinante para a pedagogia do ensino. De um lado, o
conhecimento pode ser visto na perspectiva positivista, em que somente os comportamentos
observáveis são reveladores das capacidades de aprendizagens e na qual as associações
constituem a formação e desenvolvimento da inteligência humana. Isto implicaria em um sistema
educacional baseado em modelos e formação de hábitos, em repetições e condicionamentos por
reforços externos. Por outro lado, a perspectiva piagetiana considera que o conhecimento deriva
da ação do sujeito com os objetos da realidade. Essa ação é entendida tanto como ação material,
concreta, experiência física, realizada por meio da manipulação20, como por ação interiorizada,
mental, experiência lógico - matemática, realizada por meio de instrumentos do pensamento, ou
seja, a partir de operações mentais como: classificar, ordenar e relacionar, com a finalidade de
conhecer o objeto e de transformar suas representações, ou seja, descobrir as propriedades do
objeto através da abstração.
O ponto de partida do desenvolvimento cognitivo é caracterizado por uma inteligência
prática, em um período de desenvolvimento, em que a criança busca compreender a realidade
através da construção de esquemas de ação, o que caracteriza o período sensório-motor. Esses
esquemas servem de subestruturas às estruturas mais complexas dos próximos períodos de
desenvolvimento cognitivo: o período pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal
(Piaget, 2005).

19

Piaget (2003) destaca duas formas pelas quais a sociedade fixa os objetivos educacionais: a primeira, de forma
espontânea e a segunda, de forma reflexiva. Enquanto a primeira conserva e transforma a própria sociedade por meio
da opinião, da família, das necessidades econômicas, a segunda forma, reflexiva, é entendida pelo modo como os
especialistas da educação utilizam as análises sociológicas para fixar as determinações curriculares no âmbito
escolar.
20
O pesquisador postula que a causalidade sensório - motora não deriva da causalidade persceptiva e que, pelo
contrário, a causalidade perceptiva visual se apóia na causalidade tático - cinestésica, que depende, por sua vez, da
própria ação em seu conjunto e não exclusivamente dos fatores perceptivos (p.43).
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Ao mesmo tempo em que Piaget considera fundamental o aspecto maturacional no
desenvolvimento da inteligência, reconhece também o caráter limitado deste aspecto. Para ele, o
desenvolvimento espontâneo da inteligência é constituído pela evolução dos sistemas de
transformação da estruturas mentais, o que pode ser acelerado ou retardado pelas intervenções da
família e/ou da escola, ou seja, pelas experiências adquiridas. Nessa perspectiva, é possível
afirmar que tanto as experiências adquiridas como as experimentações espontâneas, que podem
ser experiências físicas e/ou experiências lógico - matemáticas, são constituintes da inteligência
humana e que tanto os aspectos adquiridos como os espontâneos devem ser considerados pelos
educadores com a finalidade de favorecer a aquisição dos conhecimentos.
Segundo La Taille (1992), as pesquisas de Piaget não tinham foco sobre os fatores sociais
do desenvolvimento humano, mas o pesquisador suíço buscou destacar de que maneira a
interação social influencia e determina o desenvolvimento da inteligência. A teoria piagetiana
considera o homem como ser social, pois os indivíduos conseguem relacionar-se com seus
semelhantes, porém identifica que existem diferentes maneiras de “ser social”. Por exemplo: uma
criança pequena não tem estruturas cognitivas para interagir com outros em situações que exijam
equilíbrio de trocas intelectuais. Por isso, da mesma forma que Piaget identificou etapas do
desenvolvimento cognitivo, co-relacionou-as a estágios do desenvolvimento social, fazendo uma
distinção em relação a dois tipos de relação interpessoal: a coação e a cooperação.
A primeira está mais presente na vida da criança pequena, na relação com os adultos, o
que caracteriza uma etapa essencial para a socialização. No segundo tipo, a cooperação surge da
interação entre as próprias crianças, devido à relação de igualdade. São essas experiências
adquiridas que possibilitam à criança exigir do adulto uma relação de igualdade. Por isso, La
Taille (1992: 21) afirma que Piaget pensa o social e suas influencias sobre os indivíduos pela
perspectiva da ética. E acrescenta (...) que o desenvolvimento cognitivo é condição necessária ao
pleno exercício da cooperação, mas não condição suficiente, pois uma postura ética deverá
completar o quadro.
Para Piaget (1967/2003) as relações interpessoais exigem regras e o desenvolvimento
cognitivo é essencial para a compreensão das mesmas. Portanto, o desenvolvimento intelectual
está relacionado às atividades do sujeito (experiências espontâneas e adquiridas), das ações
sensório-motoras às operações formais, por meio de sucessivas transformações. A construção do
conhecimento, nesta visão de desenvolvimento, considera o mecanismo que Piaget (1967/2003)
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denominou de equilibração por auto-regulação. Isto significa que o indivíduo utiliza os recursos
cognitivos disponíveis para compreender, mesmo que momentaneamente, as situações
vivenciadas ou problematizadas, podendo ao longo de seu desenvolvimento superar a sua
compreensão por meio de desequilíbrios.
Este processo permite ao sujeito, uma nova elaboração de sua compreensão devido à
formação de novas estruturas de pensamento.

Piaget (2003) acredita que, se a escola não

ignorasse esses aspectos, favoreceria situações para a elaboração constante de novas estruturas e
a construção de novos conhecimentos. Assim, não atribui o sucesso das aprendizagens às
possíveis aptidões dos alunos, mas sim a uma metodologia que considera a criança como um
sujeito que pensa e que pode relacionar um conhecimento novo àquele que dispõe.
Piaget (2003:52) critica o ensino da matemática tradicional por que parte de uma reflexão
sobre as estruturas, por meio de uma linguagem técnica que comporta um simbolismo muito
particular o que exige determinados graus de abstração. A criança pré-operatória não dispõe de
estruturas reflexivas que permitem abstrações, o que determina ausência da consciência das
estruturas disponíveis e de como manejá-las. A inteligência não se restringe à manipulação dos
objetos nem a imagens dos objetos.
Nessa postura, há a defesa de uma escola ativa que considere os aspectos da inteligência
prática que precedem os aspectos da inteligência reflexiva, das atividades que levem o
pensamento concreto ao abstrato. É por isso que o pesquisador suíço defende a idéia de uma
metodologia que diminua a distância da exigência da linguagem simbólica da possibilidade real
de conhecer os objetos, manipulando-os, como no caso das crianças dos períodos que antecedem
o pensamento formal e ainda sugere que o erro dos alunos seja uma possibilidade para conhecer
seu pensamento.
Há também as críticas ao ensino de ciências na escola tradicional. Em primeiro lugar, é
criticado o modo como o currículo escolar dá maior ênfase ao ensino das matérias humanas e das
matemáticas e, em segundo, pela maneira como o ensino de ciências inicia o aluno nos resultados
das experiências por meio de demonstrações e repetições das descobertas científicas. Ao
considerar que o objetivo da educação intelectual está ligado à formação do espírito científico do
aluno pesquisador, são desenvolvidos argumentos para que o ensino das ciências, assim como o
da matemática, aconteça a partir do desenvolvimento das capacidades cognitivas como, por
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exemplo, a capacidade de formular hipóteses diante de uma situação problema, fundamental para
uma verdadeira investigação cientifica.
Em relação à organização escolar, há a crítica a um currículo que considera a ordem dos
conteúdos do mais simples ao mais complexo. O que é simples para as estruturas mentais de um
adulto, não é o que parece simples para a criança. Se os estudos piagetianos sobre o
desenvolvimento da criança e do jovem trouxeram uma nova perspectiva para compreender como
se aprende, também trouxeram nova visão para aquele que ensina, para o professor.
Esta perspectiva possibilitou aos professores refletirem sobre a postura transmissora de
conhecimento e convidou-os a tornarem - se pesquisadores, substituindo os exercícios prontos e
as experiências, cujos resultados já são conhecidos. Neste sentido, cabe a escola adaptar-se à
criança, de acordo com as necessidades comuns de cada estágio de desenvolvimento.
Vale ainda ressaltar a importância que os jogos simbólicos como meio para
aprendizagens, para o desenvolvimento do eu e para a realização de desejos ganham. O jogo
permite que as crianças assimilem a realidade, pois é por meio do jogo que o mundo não fica
externo a inteligência. Nos jogos de “faz-de-conta”, as crianças assumem papéis da vida adulta,
estabelecendo primeiros contatos com a realidade. Piaget (2005) defende a idéia de transformar
os conteúdos tradicionais em jogos, como por exemplo, jogos de iniciação a leitura, de cálculo,
pois é possível observar um envolvimento diferente dos alunos em relação às práticas repetitivas.
A tabela a seguir tem a finalidade de apresentar uma síntese dos conceitos da teoria
cognitivista piagetiana relacionados aos aspectos que constituem segundo Vasconcellos
(1995/2004) a dimensão pedagógica do marco operativo de um PPP.
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Tabela 6 - Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção cognitivista
Os objetivos

Uma das finalidades da educação é adequar a escola aos alunos e não adequar os

da educação

alunos a um modelo pronto. O foco é no interesse do aluno. A escola deve
considerar os meios de se atingir os objetivos. Não basta definir o que se ensina; é
fundamental que se defina também como se ensina, considerando os estudos
sobre como as crianças aprendem.

A seleção e a

Os conteúdos devem ser organizados de modo que os mais abstratos estejam nas

organização

séries mais avançadas, vinculando a organização dos conhecimentos escolares às

dos

etapas de desenvolvimento cognitivo. Favorece relações entre os diferentes

conteúdos

conteúdos e as áreas, superando uma visão fragmentada das disciplinas. A
escolha dos conteúdos está relacionada ao desenvolvimento de pensamento.

O papel do

A interação entre professor e aluno deve ser descentralizada da figura de poder do

professor

professor e tanto o professor como os alunos podem ser autores das situações
escolares. Cabe ao professor considerar as etapas de desenvolvimento dos alunos
para exigir no momento adequado, a linguagem simbólica dos estudantes. A
aprendizagem, portanto, deve ocorrer por meio de interações sociais, na
cooperação exercida pelo adulto e entre as crianças. O papel do docente é
estimular e promover situações as quais os alunos buscam encontrar por si
mesmos as respostas O professor é um pesquisador de sua atividade profissional.

O papel do
aluno

O aluno é protagonista das ações pedagógicas, sendo atribuída a ele, a
responsabilidade pela sua própria aprendizagem. O aluno passa a ter papel ativo
na sala de aula. O conhecimento é adquirido por meio da ação material e/ou
mental em relação aos objetos.

Os tipos de

As tarefas se caracterizam por atividades de investigação, baseadas nas etapas

tarefas de

da metodologia científica, considerando o desenvolvimento das capacidades

ensino-

mentais dos alunos. Consideram os conhecimentos que os alunos já tem como

aprendiza-

ponto de partida. O trabalho pedagógico deve transformar os conteúdos

gem

tradicionais em jogos ou em atividades que envolvam os alunos.
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Tabela 6 Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção cognitivista (cont.)
A avaliação

A avaliação tem a intenção de servir

como instrumento de verificação do

desempenho do aluno e das escolhas do professor bem como para avaliar a
educação de forma mais ampla. Há espaço para avaliações interpretativistas e
auto-avaliações. Ocorre a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. O erro
está vinculado ao estágio de desenvolvimento do aluno.

Da mesma forma que apresentei a teoria behaviorista e a cognitivista, apresento a seguir
os pressupostos da concepção SHC de ensino-aprendizagem e busco relacioná-los também aos
aspectos que caracterizam a ação pedagógica.

2.3. A perspectiva sócio - histórico - cultural de ensino - aprendizagem.

Nesta seção apresentarei inicialmente alguns conceitos da teoria SHC (Vygotsky, 1930/
2003; 1934/2000; 2001/2004) para poder caracterizar nesta concepção, as ações pedagógicas que
vão constituir a dimensão pedagógica do marco operativo de um PPP, isto é, os objetivos da
educação, a seleção e a organização dos conhecimentos, o papel do aluno, do professor, tipos de
tarefas e avaliação (Vasconcellos, 1995/2004).

2.3.1.As características da teoria SHC.

A redefinição da ciência, na perspectiva de uma metodologia marxista, ocorreu a partir da
possibilidade de contestar as tradições filosóficas e a produção científica do final dos séc. XIX e
do início do séc XX, tanto nos estudos positivistas, cuja ênfase estava na compreensão objetiva
dos comportamentos empíricos, quanto nos estudos fenomenológicos, em que estava a
compreensão subjetiva do funcionamento da mente humana. Para desenvolver uma ciência da
vida vivida e não da vida interpretada (Newman & Holzman, 1993/2002), Marx aderiu à posição
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de que a ação humana “afeta” o curso da história (...) e de que as condições materiais exerciam
a principal influência na humanidade e em suas instituições (Ozmon & Craver, 1999/2004: 310).
A partir dos fundamentos propostos pelo materialismo histórico-dialético (Marx, 1818 1883 e Engels, 1820-1895), Vygotsky (1896 -1935) desenvolveu na Rússia, um constructo
teórico que permitiu, por exemplo, definir que a atividade humana é um fato social, histórico e
não um fato psicológico isolado (Newman & Holzman, 1993/2002).

A abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre o homem,
afirma que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das
mudanças nela provocadas, novas condições naturais para sua existência. Essa
posição representa elemento-chave da nossa abordagem do estudo e
interpretação das funções psicológicas superiores do homem e serve como base
dos novos métodos de experimentação e análise que defendemos (Vygotsky,
(1930/ 2003: 80)).

Vygotsky propôs que os estudos em psicologia superassem a visão descritiva dos
fenômenos perceptíveis e buscassem a gênese do desenvolvimento humano. Desta forma,
apresentou uma crítica aos estudos psicológicos desenvolvidos com base na análise da aparência
externa. Ao defender essa idéia, Vygotsky (1930/ 2003: 83) apoiou-se na afirmação de Marx, em
relação aos estudos da ciência descritiva: se a essência dos objetos coincidisse com a forma de
suas manifestações externas, então, toda ciência seria supérflua21.

O pesquisador russo

enfatizou que os estudos da Psicologia do Desenvolvimento deveriam voltar-se para a natureza
das manifestações externas, quanto à sua origem e essência.
Outra crítica aos estudos empíricos estava relacionada à análise do desenvolvimento
humano como um objeto estável e fixo. A análise psicológica de objetos deve ser diferenciada da
análise de processos, a qual requer uma exposição dinâmica dos principais pontos constituintes
da história dos processos (Vygotsky, 1930/ 2003:81). A possibilidade de reconhecer nos estudos
das manifestações psicológicas o caráter dinâmico do desenvolvimento e de exigir uma
abordagem que permitisse investigar o processo do desenvolvimento e não só do objeto em si foi
21

Vygotsky se refere ao pensamento marxista, porém a referência bibliografia não é citada. Em outros textos, o autor
russo cita a obra O capital, de Marx.
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uma das grandes contribuições das suas investigações. Estudar o desenvolvimento no processo
de transformações que, ocorre permanentemente, é considerar as características históricas desse
processo.
A partir dessas reflexões, Vygotsky (1930/ 2003) identificou quatro planos genéticos do
desenvolvimento: a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a microgênese, considerando os
aspectos biológicos, sociais, culturais e históricos da condição humana.
No plano filogenético, temos a história do desenvolvimento da espécie humana que
determina os limites do funcionamento psicológico (Lantolf, 2000). Nesse plano, são
reconhecidas as características biológicas que constituem o homem como ser humano, isto é são
identificados os aspectos físicos que permitem ao ser humano, por exemplo, andar, pinçar objetos
pequenos e, especialmente, adaptar –se ao meio (a característica da flexibilidade do cérebro). Isto
quer dizer que ao nascer, a criança dispõe de um funcionamento biológico, que na relação com o
outro, recebe do ambiente condições favoráveis ou desfavoráveis para que possa agir no mundo.
A compreensão do desenvolvimento no plano filogenético permitiu a percepção histórica
do desenvolvimento da humanidade e o quanto isso interfere no desenvolvimento particular de
cada indivíduo, o que caracteriza o plano ontogenético.
No plano da ontogênese, o desenvolvimento é compreendido por uma certa seqüência, o
que caracteriza o percurso individual de cada pessoa, como, por exemplo, na seqüência para
andar, os bebês geralmente se arrastam primeiro, para depois engatinhar. Tanto os aspectos da
filogênese e da ontogênese indicam que o homem faz parte de uma determinada espécie (Lantolf,
2000; Oliveira, 2004).
No plano sociogenético, há os aspectos culturais que são também essenciais para
constituição dos sujeitos como seres humanos (Wertsch & Smolka, 1993). A maneira como os
grupos humanos se organizam, suas regras e seus valores permitem ou não a expansão das
capacidades de agir no mundo. Por exemplo, o homem pôde voar mesmo impedido
biologicamente de fazê-lo, pois, culturalmente, pode expandir suas capacidades humanas, pelos
desejos e pelas necessidades sociais e históricas de voar (Oliveira, 2004).
No plano da microgênese, o desenvolvimento é compreendido com foco bem definido nos
fenômenos de aprendizagens dos indivíduos (Lantolf, 2000). A microgênese reconhece tanto a
singularidade de cada pessoa, nos mais diversos processos de aprender, quanto à totalidade a
partir do particular. Isto significa que é possível ver os aspectos da filogênese, da ontogênese e da
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sociogênese nas mais detalhadas e particulares interações dos humanos. Cada fenômeno de
aprendizagem tem uma história que é particular (Oliveira, 2004).
Essas características permitiram que Vygotsky desenvolvesse estudos sobre as raízes
histórico-sociais do desenvolvimento humano, a origem cultural das funções psicológicas
superiores, a interação dialética do homem com o seu meio social, a mediação como elemento
essencial no desenvolvimento humano (Newman & Holzman, 1993/2002). Nesta perspectiva, o
ser humano não é considerado como um indivíduo isolado e, por isso, os estudos relacionados aos
processos de ensino-aprendizagem podem ser relacionados aos recursos mediacionais que ora
proporcionam, ora restringem o modo de agir e pensar das pessoas.
As relações do homem com o mundo são mediadas, ou seja, na relação sujeito-objeto
existe algo entreposto entre eles (Oliveira, 2004).

Essa relação pode ser mediada por

instrumentos ou signos que orientam o comportamento humano de forma diferente. Segundo
Vygotsky (1930/2003: 72, 73):

a função do instrumento é servir como um condutor da influência humana
sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve
necessariamente levar a mudanças nos objetos.
O signo (...) constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle de
próprio indivíduo; o signo é orientado internamente.

Tanto os instrumentos quanto os signos são considerados recursos mediacionais, pois
servem como meio para os indivíduos agirem sobre os fatores sociais, culturais e históricos ao
mesmo tempo em que sofrem a ação deles (Daniels, 2001). As relações sujeito-objeto não
ocorrem de maneira direta e não podem ser consideradas como uma relação natural.
De acordo com a definição de Vygotsky (1930/2003), os instrumentos são orientados para
um determinado objetivo, passível de ser controlado pelo seu usuário e revelam a decisão tomada
por alguém ao ser usado de uma determinada forma. Por exemplo, o computador é um
instrumento que medeia a ação concreta do homem sobre o mundo e o mundo, assim como uma
faca medeia a ação concreta de partir o pão sobre o pão, pois foi criada inicialmente para esse fim
(Oliveira, 2004).
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Já os signos são orientados internamente, controlam seus usuários e modificam o
comportamento. Podem ser entendidos como instrumentos semióticos ou simbólicos e ser
concretos, visíveis, quando, por exemplo, representam uma imagem. Por isso, estão marcados
“fora” da pessoa. Por outro lado, os signos podem não ser concretos quando revelam a função de
interposição entre a mente e o mundo, ou seja, funcionam “dentro” da pessoa, no sistema
psíquico. Essa é uma característica humana que permite as pessoas agirem simbolicamente,
mentalmente. Por exemplo, quando nos referimos a algum objeto, estamos nos remetendo a uma
representação deste objeto no mundo que não é o mundo propriamente dito. O conceito de mesa
está relacionado a uma representação criada pelo homem, criada socialmente e culturalmente, que
representa simbolicamente o mundo. Assim, o principal instrumento de representação simbólica é
a linguagem.
A linguagem tem estreita relação com o pensamento. A criança pequena desenvolve
inicialmente a língua com a função de comunicação. Na seqüência do desenvolvimento, o ato de
nomear as coisas passa a ser o de classificar as coisas e isso implica no desenvolvimento da
capacidade de generalizar, abstrair o mundo. Isso ocorre porque dispomos de um sistema
simbólico que é compartilhado com o outro, desde o nascimento.
Vygotsky (1930/2003) considera que é na relação do homem com o outro, desde seu
nascimento, que as funções psicológicas inferiores, ligadas às necessidades biológicas de
sobrevivência como fome, sede e sono, são reorganizadas pelo desenvolvimento das funções
psicológicas superiores. Para ele, são as funções psicológicas superiores que possibilitam ao ser
humano o controle consciente de seu comportamento, o desenvolvimento da atenção, do
pensamento abstrato, do raciocínio dedutivo, da capacidade de planejar, etc (Rego, 1994/2003). É
a partir da relação com o outro, das relações interpessoais22, que ocorre o desenvolvimento
intrapessoal que se refere à capacidade de pensar sobre si mesmo, sobre a realidade e de agir
sobre ela (Vygotsky, 1930/2003).
A partir dessas relações interpessoal e intrapessoal, é que ocorrem dois processos
importantes, na relação entre pensamento e linguagem, para o desenvolvimento humano,
chamados de internalização e de externalização. O primeiro considera, por exemplo, que a fala
22

As relações interpessoais também são reconhecidas como interpsicológico ou intermental e as intrapessoais como,
relações intrapsicológicas ou intramental (Newman & Holzman, 1993/2002).
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egocêntrica23 é um fenômeno de transição das funções interpsíquicas para as intrapsíquicas, isto
é, da atividade social e coletiva da criança para a sua atividade mais individualizada (Vygotsky,
1934/2000: 166). Isto significa que os sujeitos se apropriam dos conhecimentos do mundo a partir
das relações com os outros. O processo de externalização ocorre em função da expressão da
linguagem simbólica, o que permite que os sujeitos tenham acesso a suas representações, da
mesma forma que possibilita aos outros esse acesso, não apenas reproduzindo a cultura, mas
criando instrumentos e signos que podem transformar a própria cultura. Este aspecto permite
considerar que o sujeito é ativo em seu desenvolvimento ao mesmo tempo em que é também
ativo o outro. Isso caracteriza uma relação colaborativa no processo de desenvolvimento humano
(Daniels, 2001).
Ao considerar que o indivíduo se constitui como ser humano na relação com o outro, é de
fundamental importância distinguir o que a pessoa pode fazer sozinha, o que caracteriza as ações
na zona de desenvolvimento real – ZDR e o que ela precisa de ajuda para fazer, o que caracteriza
as ações na zona de desenvolvimento potencial - ZDP (Vygotsky, 1930/2003; 1934/2000)
Daniels, 2001; Newman & Holzman, 1993/2002).
A principal característica da ZDP é reconhecer a possibilidade de realização por parte dos
sujeitos de coisas que não poderiam fazer sozinhos. Por exemplo, a criança quando pequena
utiliza a brincadeira “de casinha” para poder concretizar desejos que na situação real não seria
possível, como ser mãe. Enquanto brinca, a criança cria ZDP, pois a situação imaginária vai além
da real, da situação na qual a criança poderia agir sozinha.
O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, especialmente relacionado às
abstrações, tende a ultrapassar os limites do real à medida que a criança imagina uma situação e
imita as regras do mundo real. As regras são organizadas culturalmente e restringe as ações da
criança. Por exemplo, a criança reproduz as regras da situação de compra e venda como dar e
receber dinheiro, fazer cálculos, embalar objetos, etc... A imitação é uma maneira importante de a
criança internalizar o conhecimento externo, pois permite o contato com um mundo que é
simbólico, não apenas perceptual.

23

A fala egocêntrica é aquela fala apresentada por crianças pequenas quando falam para si mesmas.Para Piaget
(1956/1973), essa fala desaparece, de acordo com o desenvolvimento, quando é substituída pela fala social, no
pensamento abstrato .
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Desse modo, os postulados de Vygotsky contribuem para que o desenvolvimento seja
compreendido de modo prospectivo, ou seja, as aprendizagens definem os rumos do
desenvolvimento. Essa visão permite valorizar o papel da escola e do professor24, pois desse
modo as situações promovidas no ambiente escolar podem ser consideradas como determinantes
do desenvolvimento.
No próximo item, discuto de que maneira os princípios desenvolvidos pelo pesquisador
russo podem ser considerados nas situações escolares.

2.3.2. As características das ações pedagógicas na perspectiva da teoria SHC.

Se toda relação do homem com o mundo é mediada, é possível afirmar que tanto a escola
como os professores podem ser compreendidos como mediadores da relação dos alunos com o
mundo (Daniels, 2001). A escola, em determinadas sociedades, pode ser reconhecida como um
lócus cultural extremamente importante para definição dos rumos do desenvolvimento (Oliveira,
2004). Cabe a essa instituição escolar possibilitar aos alunos o acesso ao conhecimento científico
que permite o desenvolvimento de funções psicológicas superiores como a abstração e a
generalização e o desenvolvimento das relações sociais, o que apenas as situações cotidianas não
permitiriam o desenvolvimento de forma complexa ( Daniels, 2001).
Além disso, se o objeto idealizado no planejamento educacional estiver em conexão com as
atividades sociais, um caminho é aberto para que sejam reconhecidos, na seleção dos conteúdos, os
conhecimentos necessários para que as pessoas possam agir e intervir em seu contexto social, ou
seja, para saber quais são as regras e instrumentos essenciais para viver coletivamente (Liberali,
2005).

24

Vygotsky (1987/2000: 130; 1930/2003: 117) faz um alerta a respeito da interação professor-aluno nas tarefas
propostas na escola: Por algum tempo, as nossas escolas favoreceram um sistema “complexo” de aprendizado que,
segundo se acreditava, estaria adaptado ás formas de pensamento da criança. Na medida em que oferecia à criança
problemas que ela conseguia fazer sozinha, esse método foi incapaz de utilizar a zona de desenvolvimento proximal
e de dirigir a criança para aquilo que ele não era capaz de fazer. O aprendizado voltava-se para as deficiências da
criança, ao invés de se voltar para os seus pontos fortes (...) O bom aprendizado é somente aquele que se adianta
ao desenvolvimento.
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Para Santomé (1994/1998), a escola que estiver preocupada em considerar os conhecimentos
espontâneos e em proporcionar a sua reconstrução deve trabalhar com conteúdos culturais
relevantes. Os alunos podem criar e (re) criar significados; e que as matérias não devem ser
fragmentadas, pois a compartimentalização das matérias impede a compreensão da realidade,
tornando-a imprecisa. Nessa perspectiva, faz-se necessário que a prática educacional ultrapasse os
muros da escola (Engeströn, 1996 discutido por Daniels, 2001). Essa ultrapassagem acabaria por
exigir uma organização curricular que abra espaço para as investigações do professor e do aluno,
por meio de pesquisa e seleção de temas que desenvolvam a crítica, procedimentos de descoberta
considerando a diversidade de contextos particulares. Ao proporcionar situações de ensinoaprendizagem que levam ao questionamento de experiências, de valores, de princípios advindos das
relações sociais de um determinado contexto e à possibilidade de relacionar contextos diversos, é
aberta a possibilidade de estabelecer conexões do saber escolar com a realidade (Sacristán,
1991/2000; Daniels, 2001).
Os trabalhos de Dolz & Schneuwly (2004), em relação à organização curricular de ensinoaprendizagem de gêneros orais e escritos na escola, sugerem que um currículo seja aberto e
negociado à medida que seja reconhecido que a seleção de conhecimentos não compreende todo o
conhecimento acumulado e que os diferentes atores do processo educacional, incluindo os alunos,
devem participar das fases de elaboração e de ajustes do currículo.
É por meio de uma multiplicidade de instrumentos oferecidos pela cultura e da possibilidade
de representação simbólica através dos signos, que a escola revela-se como elemento mediador da
cultura porque possibilita a relação dos alunos com o mundo, e ao mesmo tempo, a transformação
da maneira de pensar.

Falamos de mediação cultural para atingir mais explicitamente o papel dos
conhecimentos organizados e sistemáticos, das práticas sociais e culturais, das
metodologias cientificas de analise de diversos problemas: sinteticamente de todo
o aparato dos “instrumentos culturais”, dos sistemas simbólicos, aí incluídos os
meios de informação e de comunicação, dos quais deve ser vista positivamente a
“intrusão” no processo de mudança cognitiva do individuo (Pontecorvo,
2005:190).
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Por isso, segundo Pontecorvo (2005), a escola pode ser chamada de mediadora cultural, uma
vez que os conhecimentos, que são construídos em seu interior, fazem parte de um contexto
definido por uma comunidade, que se constitui por suas próprias experiências, que não estão em
poder de uma única mente.
Conforme exposto anteriormente, tanto a escola como os professores medeiam a relação
dos alunos com o mundo. Pontecorvo (2005) ainda sugere, estendendo o conceito de mediação
proposto por Vygotsky, que o papel do professor é o de mediação didática (Pontecorvo,
2005:190). A mediação didática possibilita a transformação dos conceitos, baseados no senso
comum, para os conhecimentos que são científicos e que exigem graus mais elaborados de
abstração, conceituação, relação entre os conhecimentos, etc. O papel do professor, segundo a
autora, estaria comprometido em oferecer por meio da “experiência escolar” o contato com o
conhecimento cientifico a partir dos conhecimentos espontâneos que é resultado das “experiências
cotidianas” dos alunos.
A relação professor-aluno nesta perspectiva tem como finalidade promover o
desenvolvimento dos alunos; o que implica em uma organização intencional das ações e do discurso
do professor para servir como instrumento do desenvolvimento do pensamento e da organização
dos conceitos por parte dos alunos. Portanto, a interação é elemento fundamental para as situações
escolares, assim como para identificar de quanto e de que tipo de ajuda o sujeito precisa para atuar
na sociedade. É a partir dessa interação que é possível indicar o potencial de desenvolvimento do
aprendiz.
Daniels (2001) apoiado nos estudos de Cole (1996), exemplifica que nas situações de
ensino-aprendizagem de leitura, as experiências que as crianças têm do mundo são mediadas pela
interação com o professor que tem experiências com o mundo mediado pelos textos. Cabe ao
professor criar um meio pelo qual o aluno possa participar das atividades de leitura mesmo antes
de ter autonomia na realização deste tipo de tarefa, o que caracteriza uma ação intencional na ZDP
do aluno.
Para Vygotsky (2001/2004: 447-8), cada concepção particular sobre o processo
pedagógico se relaciona a uma concepção específica da natureza do mestre. (Vygotsky). Para
ele, um grande equívoco da escola foi substituir a ação do professor como instrumento de
educação, responsável por ser fonte de conhecimento, pela maneira ativa de considerar o sujeito
aprendiz. Por outro lado, a responsabilidade do aprendizado não é atribuída ao professor. É o
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próprio aluno que se educa, pois o papel do professor é ser organizador do meio social, e este é o
único fator educativo. Quando o professor explica algo, demonstra um fenômeno, mostra o
significado de uma palavra no dicionário, por exemplo, está expondo para o aluno um
conhecimento produzido pelos homens em um dado contexto. Esse é um dos papéis atribuídos ao
professor, o de estabelecer a relação da criança com o conhecimento já produzido historicamente
e valorizado pelas culturas em que os sujeitos estão envolvidos.
Outra característica essencial ao desempenho do papel do professor é dominar o objeto
que leciona. A primeira exigência que fazemos a um professor é que ele seja um profissional
cientificamente instruído...(Vygotsky, 2001/2004: 451 e 454). Esse conhecimento deve
contemplar um embasamento cultural muito vasto, pois a cada dia aumenta a complexidade da
vida cotidiana e, conseqüentemente, a convivência com uma diversidade de instrumentos para
agir no mundo. Além disso, o pesquisador russo aponta para a necessidade de o professor ter
identidade com a comunidade escolar, o que favorece uma relação com os alunos e com a
comunidade essencialmente humana. Por isso, é atribuído um papel ativo também ao professor,
pois tanto ele como o aluno são sujeitos participantes da vida, que é ativa.

Muita gente acha que no novo sistema de pedagogia atribui-se ao professor
um papel insignificante, que trata de uma pedagogia sem pedagogo e uma
escola sem professor.(...) Na realidade o seu papel irá crescer infinitamente, e
exigirá que ele preste um exame superior para a vida e assim poder
transformar a educação em uma criação da vida.(Vygotsky, 2001/2004: 457).

Gasparin

(2002/2005)

concordando

com

Massetto

(2000),

identifica

algumas

características do papel mediador que resume brevemente a discussão a respeito do professor feita
até esta seção, entre as quais destaco a necessidade de considerar: o desenvolvimento de ações
conjuntas com os alunos, direcionadas para o desenvolvimento; o aluno sujeito ativo; a
disponibilidade para o diálogo e o domínio profundo da sua área de conhecimento.
Na escola, o professor é aquele que domina certos conhecimentos científicos e têm a
responsabilidade de fornecer sugestões, exemplos, demonstrações assim como favorecer o
diálogo, a colaboração, o confronto de idéias, etc. É papel o professor tornar acessível o

54

patrimônio cultural por meio de suas demonstrações, explicações, justificativas, abstrações e
questionamentos, além de incentivar a curiosidade, a troca de informações entre os alunos com
atividades, como, por exemplo, de observação, de pesquisa, de resolução de questões,
possibilitando a aprendizagem de meios de acesso ao conhecimento. Para tanto, é essencial
conhecer as “teorias” dos alunos e, neste sentido, ter conhecimento do que os alunos já sabem
pode ser considerado como pistas para o planejamento das tarefas escolares.
As tarefas de ensino-aprendizagem têm a função de expandir o nível da ZDP, permitindo
que os alunos transformem e aproximem o conhecimento que se refere às experiências cotidianas
ao conhecimento científico (Wertsch, 1985; Wertsch & Smolka, 1993). Pontecorvo (2005)
sugere, por exemplo, que as atividades manipulativas e/ou experimentais, características das
ciências físicas e naturais, essenciais para estabelecer a conexão entre teoria e dados
experimentais, sejam propostas pela escola à medida que se constituam problemas que exijam
dos alunos e, especialmente do professor, discussões nas quais sejam confrontados resultados e
possíveis interpretações. Este tipo de tarefa escolar permite ao aluno ir além da reprodução de
conhecimentos e da reprodução dos passos da descoberta científica como estratégia de
verificação e constatação do conhecimento.
Gasparin (2002/2005) propõe que as tarefas escolares ajudem os alunos a compreender a
sua realidade humana e social, e que as aprendizagens que ocorrem na escola e fora dela ajudem
os alunos a agir em diferentes contextos. Para o autor, as tarefas escolares baseadas na
perspectiva SHC podem ser tanto as atividades convencionais, que existem desde as primeiras
escolas, como as representadas pelos recursos da informática, desde que considerem a ação
mediadora do professor e o tratamento dado aos conteúdos. Massetto (2000) citado por Gasparin
(2002/2005) identificou três grupos de atividades convencionais: as atividades de apresentação,
que poderiam ser exemplificadas pelas atividades que possibilitam verificar os conhecimentos
prévios, os sentimentos e as expectativas dos alunos; as atividades de simulação que desafiam a
busca de soluções; as atividades que colocam os alunos em contato direto com situações reais,
como estágios, visitas a instituições, entre outras possibilidades.
Além dessas atividades convencionais, Gasparin (2002/2005: 112) considera atos didáticospedagógicos mediadores da aprendizagem as atividades que desenvolvem a exposição dialogada,
os processos de argumentação, os trabalhos em grupos, as entrevistas, a análise de vídeos, a
observação da realidade, os trabalhos em laboratórios, as tarefas de elaboração individual e o
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ensino com pesquisa. Os usos de novas tecnologias auxiliam e medeiam o ensino-aprendizagem
na forma presencial ou virtual, permitindo um contato com um mundo que se revela cada vez
mais sem fronteiras.
Por isso, é possível afirmar que o papel do aluno está intimamente relacionado às
possibilidades de ação favorecidas pelo tipo de interação propostas pelo professor. Ao considerar
que o desenvolvimento cognitivo, em um contexto de interação, pressupõe situações que
favoreçam o diálogo, essas situações devem ir além do modelo “professor fala - apresenta
conteúdo - aluno tira dúvidas - professor faz comentários” (Pontecorvo, 2005). Envolve situações
mais complexas, como, por exemplo, as que exigem o desenvolvimento da argumentação e,
conseqüentemente, promovem o desenvolvimento de processos mentais mais elaborados. O
movimento entre professor e aluno (...) é parte do processo pelo qual ferramentas conceituais
cada vez mais poderosas são desenvolvidas (Daniels,2001:73). Para isso, é importante que os
professores prevejam situações de externalização onde os alunos possam ir além da expressão de
idéias e exijam também a explicação e argumentação sobre os conhecimentos dos alunos. Vale
repetir que é na externalização que o professor poderá ter acesso a uma parcela do conhecimento
do aluno. Concordando com Brunner (1986 citado por Pontecorvo, 2005: 87):

(...) o professor empresta a sua consciência e as suas capacidades de previsão e
de controle para a criança que não as tem, de forma que consiga fazer com elas
aquilo que evidentemente não poderia ainda fazer sozinha, até que se torna
capaz de repetir conscientemente a operação, orientando-se por si mesma

Considerando o aspecto mediador das atividades de ensino-aprendizagem é que a
avaliação na perspectiva SHC pode ser entendida também como uma atividade mediadora,
integrada à dinâmica didática como um processo de constante construção de conhecimento. O
papel do professor nas tarefas de avaliação não se limita a verificar os resultados obtidos, mas sim
ao papel que ele pode ter na avaliação: o de ser aquele que tem o poder da verdade absoluta. A
avaliação desta forma possibilita reconhecer tanto o que o aluno pode fazer sozinho, quanto o que
o aluno pode fazer com ajuda.
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Para reconhecer a ZDR, os instrumentos de avaliação devem possibilitar a aquisição de
ferramentas semióticas de auto-regulação, a partir dos processos de internalização (Daniels,
2001). Para agir na ZDP, Fidalgo (2002), em sua pesquisa sobre avaliação, sugere, baseada nos
estudos de Vygotsky e na perspectiva dialética da ciência, que os instrumentos de avaliação sejam
considerados como instrumentos mediadores da aprendizagem e mediados por ela; em outras
palavras, a relação entre o avaliador e o avaliado poderia ser marcada por uma interação dinâmica
que favoreça o desenvolvimento e novas aprendizagens também nesse momento.

O professor comprometido com essa abordagem de avaliação necessariamente
vê a avaliação não só como parte do processo de ensino-aprendizagem, mas
também como um processo de constante construção (Fidalgo, 2002:45).

As tarefas de ensino-aprendizagem não seriam separadas das tarefas de avaliação e esta
última seria uma das oportunidades dos alunos e professores interagirem, desenvolverem
procedimentos e estratégias de argumentação e seus pontos de vistas, dos conhecimentos
construídos. Portanto, o parâmetro do que se avalia, deixa de ser uma verdade absoluta e passa a
ser uma verdade negociada em cada etapa das intervenções didáticas, o que caracteriza o processo
colaborativo da alter-avaliação. Os instrumentos deste tipo de avaliação devem fazer uso da
argumentação, a fim de proporcionar momentos de negociação de significados e reconhecer tanto
o que o aluno pode fazer sozinho quanto o que o aluno pode fazer com ajuda, para redimensionar
a pratica pedagógica (Fidalgo, 2002).
A tabela a seguir tem a finalidade de apresentar uma síntese dos conceitos da teoria SHC
relacionados aos aspectos que constituem, segundo Vasconcellos (1995/2004), a dimensão
pedagógica do marco operativo de um PPP.
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Tabela 7 – Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção sócio – histórico – cultural.
Os objetivos da

A escola tem o compromisso pela apresentação das teorias construídas

educação

historicamente pela humanidade. Cabe à escola oferecer essas teorias de modo a
intercalar criticamente esse conhecimento acumulado com os conhecimentos que
estão além do espaço escolar. Desse modo, a escola favorece a apropriação pelo
sujeitos dos saberes culturais assim como pelo desenvolvimento do pensamento
conceitual de forma crítica. É objetivo da educação formar alunos que ajam no
mundo, transformando-o em uma realidade melhor, e contribuir para o
desenvolvimento da autonomia e da independência dos alunos em suas ações.

A seleção e a

A organização curricular abre espaço para as investigações do professor e do aluno,

organização

por meio de pesquisa e seleção de temas que desenvolvam a crítica, procedimentos

dos

de descoberta considerando a diversidade de contextos particulares. Os

conhecimentos

conhecimentos selecionados podem estabelecer conexões do saber escolar com a
realidade. O currículo aberto é negociado à medida que é reconhecido que a
seleção de conhecimentos não compreende todo o conhecimento acumulado e que
os diferentes atores do processo educacional, incluindo os alunos, podem participar
das fases de elaboração e de ajustes do currículo.

O papel do

O papel do professor é permitir e promover o diálogo, a cooperação, a troca de

professor

informações entre os alunos, o confronto de idéias, a atribuição de
responsabilidades para alcançar um objetivo comum. Para tanto, é essencial levar
em consideração os conhecimentos prévios dos alunos e, neste sentido, ter
conhecimento do que os alunos já sabem e fornecer pistas para o planejamento das
tarefas escolares. O papel do professor é ativo.

O papel do

É sujeito ativo das situações de ensino-aprendizagem. Deve externlizar seus

aluno

conhecimentos, compartilhar sentidos, explicar e argumentar a respeito de suas
hipóteses e conhecimentos. Trabalha em grupos, em parcerias e individualmente.

Os tipos de

A função principal das tarefas de ensino-aprendizagem é poder identificar os

tarefas de

limites de expansão do conhecimento por meio da interação. Cabe à tarefa de

ensino-

ensino-aprendizagem agir na ZDP para transformar e aproximar o conhecimento

aprendizagem

que se refere às experiências cotidianas ao conhecimento científico.

58

Tabela 7 – Aspectos da ação pedagógica baseados na concepção SHC (cont.)
A avaliação

È um instrumento que é parte do processo de ensino-aprendizagem e é também um
processo em constante construção de conhecimento. Os instrumentos de avaliação
podem fazer uso da argumentação, a fim de proporcionar momentos de negociação
de significados - alter-avaliação. A avaliação reconhece tanto o que o aluno pode
fazer sozinho quanto o que o aluno pode fazer com ajuda.

A seguir, apresento alguns critérios que definem o conceito de educação bilíngüe e
discuto diferentes abordagens desse tipo de escolarização e as características da educação
bilíngüe no Brasil.

CAPÍTULO 3 - As características da educação bilíngüe.

Este capítulo está organizado de modo a apresentar inicialmente o conceito de
bilingüismo e de educação bilíngüe que pode se diferenciar devido às finalidades dos sistemas
educativos que por sua vez estão relacionadas ao sistema político e social de um dado contexto
histórico. Em um segundo momento as diferentes propostas deste tipo de educação, cuja intenção
é identificar os aspectos que poderiam compor a dimensão pedagógica de um PPP da educação
bilíngüe.

3.1. O conceito de educação bilíngüe.

A primeira idéia que a noção de bilingüismo sugere parece simples: é a de que uma
pessoa fala duas línguas. Essa noção é a mesma da definição do dicionário Aurélio (Ferreira,
1988:95), em que bilíngüe é aquele que tem duas línguas. Que fala duas línguas. No dicionário
de Linguagem e Lingüística (Trask, 2004:47-48), a definição de bilingüismo também é
apresentada como a capacidade de falar duas línguas, porém acrescenta a idéia de que o sujeito
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bilíngüe, além de revelar uma característica individual, também pode revelar a característica de
uma determinada comunidade lingüística na qual o cotidiano é marcado por duas ou mais línguas.
Neste último caso, as variáveis da própria comunidade determinam a função de cada língua, de
que resulta a diglossia25.
Hamers & Blanc (2000) apresentam duas concepções que definem o sujeito bilíngüe. A
primeira, chamada de concepção unidimencional, define o sujeito bilíngüe apenas na sua
competência lingüística. A segunda concepção é a multidimencional, que pressupõe tanto os
aspectos sociais e individuais da língua como a interação entre língua e cultura, deve considerar
seis características:
1)a competência relativa que identifica o grau de equivalência no domínio das duas
línguas;
2) a organização cognitiva que revela o modo de representação do sujeito para cada
língua ou para as duas línguas concomitantemente;
3) a idade de aquisição o que determina a simultaneidade ou não do desenvolvimento
cognitivo;
4) a presença ou não de indivíduos falantes da segunda língua que possibilita o uso
das duas línguas como se fossem nativas ou com propósitos oficiais;
5) o status o que revela o grau de valorização de cada língua;
6) a identidade cultural que indica a maneira como o sujeito é reconhecido em cada
grupo cultural.Aquele que precisa renunciar a própria cultura ou se identificar positivamente com
as duas culturas.
Dessa forma, é possível afirmar que o bilingüismo não é um conceito simples. Muito pelo
contrário, devido às variáveis envolvidas na sua compreensão, exige uma análise detalhada das
condições individuais e sociais.
Para definir a educação bilíngüe, é preciso considerar fatores históricos, sociais, étnicos,
culturais, políticos, econômicos (Baker, 2001) e, por isso, escolas em vários países apresentam
organizações diferentes e denominam-se escolas de educação bilíngüe. Baker (2001) destaca que
a primeira distinção entre as diferentes propostas está nas finalidades educativas. Enquanto
25

Um bom exemplo de diglossia ocorreu na Europa medieval, onde o latim era usado para os propósitos sérios, ao
passo que os inúmeros vernáculos continuavam sendo a fala do dia-a-dia da população, cuja grande maioria não
sabia latim (Trask, 2004:83).
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algumas escolas visam ensinar a língua oficial do país às culturas minoritárias, como por
exemplo, o ensino de inglês nos EUA aos imigrantes de países latinos, outras escolas como
algumas do Canadá, propõem o ensino de duas línguas majoritárias, ambas com prestígio cultural
- o francês e o inglês. Outros países (Japão, Israel, Finlândia, entre outros) também propõem a
educação bilíngüe e cada um se organiza de acordo com uma multiplicidade de fatores.
A essa diversidade Baker (2001:194) apresenta uma tipologia de educação bilíngüe que
classifica este tipo de ensino a partir do modo organizacional e da eficácia dos métodos usados.
Restringirei essa tipologia às formas eficientes, classificadas em: ensino por imersão, ensino
para manutenção do patrimônio lingüístico, ensino dual e ensino bilíngüe.
O ensino por imersão deriva das experiências canadenses, no ensino de duas línguas
majoritárias, o francês e o inglês, e difere em dois aspectos: em relação à idade que a criança
inicia este tipo de escolarização e ao tempo programado para o estudo da segunda língua.Isto
significa que quanto mais cedo a criança tiver contato com a segunda língua, e por um tempo
maior, na escola, melhores serão os resultados.
O ensino para manutenção do patrimônio lingüístico tem como objetivo principal a
manutenção da identidade cultural da língua materna e permite a inclusão e a parceria das
famílias neste processo, na sala de aula, valorizando as experiências e tradições da cultura nativa
das crianças imigrantes por meio de entrevistas, depoimentos e histórias com familiares. Este tipo
de educação, originou-se nos EUA, a partir da necessidade de manutenção da história norte americana, em que se buscou uma educação para a preservação da tradição da população de
americanos nativos.
O ensino dual surge de experiências com a população de imigrantes nos EUA, na Flórida,
e propõe que as classes sejam organizadas em número equivalente de alunos falantes do
espanhol, como língua minoritária, e de americanos nativos, que tem o inglês como língua
majoritária26. Disso, resulta uma proposta de ensino de línguas balanceado para que um ensino
bilíngüe seja efetivo. Nesta perspectiva, o ensino bilíngüe fica ameaçado quando ocorre um
predomínio de uma língua dominante, que ultrapasse os limites do ensino de línguas
propriamente dito, isto é, a valorização do ensino de atitudes e valores como a tolerância, a

26

http://www.cal.org/twi/directory.Acesso: janeiro de 2005
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sensibilidade, pois é atribuído às duas línguas, um status equivalente ao que caracteriza um
ambiente multicultural27.
É considerado ensino bilíngüe aquele em que duas (ou mais) línguas majoritárias fazem
parte das necessidades de uma comunidade e que compõe o ensino formal, tanto de uma língua
regional como de uma língua internacional. Muitos desses casos são do inglês e do francês como,
por exemplo, ocorre na Ásia28 , na Índia e na África. Disso, resulta a origem de escolas
internacionais, geralmente particulares, seletivas e que propõe uma educação para alunos, cujos
pais são diplomatas ou trabalham com comércio exterior ou no exterior. Outra experiência de
ensino bilíngüe é o Movimento de Escolas Européias que surgiu com maior intensidade a partir
da criação da Comunidade Européia. As escolas européias possuem mais de onze diferentes
línguas maternas e os alunos usam suas primeiras línguas até um período de escolarização para
depois receberem um programa de ensino em inglês, francês ou alemão.
Resumindo, é possível afirmar que a educação bilíngüe é aquela que tem como objetivo
inserir uma comunidade minoritária em um contexto dominante por meio do aprendizado de
outra língua, além da língua materna.
Os primeiros estudos a respeito dos sujeitos bilíngües atribuíam ao ensino bilíngüe o
fracasso da aprendizagem da língua majoritária aos grupos de imigrantes, havendo até mesmo o
aconselhamento aos pais de abandonar a língua materna para auxiliar a adaptação da criança ao
novo contexto. Muitos casos de retardamento no desenvolvimento das crianças eram justificados
por causa deste tipo de ensino. As possibilidades do desenvolvimento de um pensamento flexível
através da educação bilíngüe foram ignoradas pelas pesquisas positivistas, prioritárias na primeira
metade do século XX. Foi a partir de 1962, com os estudos de Peal & Lambert discutidos por
Hamers & Blanc (1989), que os efeitos da aprendizagem de uma segunda língua passaram a ser
relacionados à possibilidade dos indivíduos bilíngües expandirem seu universo cultural e social
por meio da ampliação da capacidade comunicativa e do domínio cognitivo.

27

O multiculturalismo , entendido segundo McLaren (1999), é uma possibilidade de inserir no trabalho escolar a
integração multiética, multirracial e multicultural, familiarizando os alunos com diferentes culturas e,
principalmente, com as culturas não dominantes. Neste sentido, o autor destaca que a pluralidade cultural é essencial
para uma educação para a paz.
28
Exemplos asiáticos (...) incluem árabe-inglês, bahasa melayu-inglês, mandarim chinês – inglês e japonês-inglês
(Baker, 2001- tradução livre).
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Segundo Baker (2001), as pessoas bilíngües apresentam um pensamento mais flexível,
sensível e criativo ao estabelecer mais associações que pessoas monolíngües, pelo fato de não só
conhecer duas ou mais palavras para cada objeto como também a relação que esta palavra tem
para cada cultura29. Para uma comunicação eficiente, o sujeito bilíngüe necessita utilizar sua
sensibilidade, ou seja, a capacidade de auto regular-se constantemente para identificar a língua
apropriada a determinadas situações. Bialystok (1992) citado por Baker (2001), atribui à
capacidade de atenção seletiva das crianças bilíngües a possibilidade de reconstrução de situações
perceptivas e lingüísticas, focalizando nas partes do problema e selecionando as partes principais
para a resolução. Essas crianças estão mais acostumadas ao contato com a realidade sob duas ou
mais diferentes maneiras e isso as possibilita desde cedo, a aprender as formas arbitrárias das
referências.
Para as comunidades minoritárias, os alunos bilíngües favorecem uma comunicação mais
estreita entre suas famílias e o contexto hegemônico. É o que Baker (2001) chama de bridge
between generations (ponte entre gerações), o que também se estende à construção de relações
com pessoas de outras nacionalidades.
Outros aspectos apontados por Baker (2000; 2001) estão relacionados às esferas
econômicas e políticas. A inserção de uma pessoa bilíngüe no mercado de trabalho no mundo
globalizado torna-se mais fácil. As áreas de comércio exterior, turismo, transporte internacional,
relações públicas, tecnologia, marketing, educação são algumas das áreas de atuação mais
favorecidas à pessoa que domina mais de uma língua.
A seguir, apresento cinco abordagens de educação bilíngüe propostas por Baker (2001) e
busco identificar em cada uma, os aspectos da ação pedagógica da educação bilíngüe que
caracterizam uma proposta pedagógica deste tipo.

29

Isto significa que a ligação entre uma palavra e seu conceito é geralmente mais flexível. Ás vezes, palavras
correspondentes em línguas diferentes, tem significados diferentes. Por exemplo”kitchen” tem sido tradicionalmente
um local de trabalho árduo (como na expressão” atado à pia da cozinha”). O conceito francês de cozinha”cousine” é
um local para a criatividade. Um local onde a família se reúne não somente para comer para também se socializar
(tradução livre). This means (“kitchen “in English and “cousine “in French) that the link between a word and its
concept is ussualy looser. Sometimes corresponding words in different languages have different connotations. For
exemple,” kitchens” in English has tradicionally been a place of hard work (as in the phrase “tied to the kitchen
sink”).The French concept of “cousine” is a place for creativity, a place where the family congregate, not only to
eat, but also to socialize (Baker, 2000:4).
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3.2. As abordagens da educação bilíngüe.

As abordagens da educação bilíngüe propostas por Baker (2001) revelam diferentes
expectativas a respeito da finalidade de se aprender uma segunda língua (L2), o papel que a
língua materna (L1) desempenha nessa aprendizagem e o modo como a escola se organiza para o
ensino bilíngüe.
São cinco as abordagens propostas pelo autor: o letramento funcional, a abordagem
global, a abordagem construtivista, a abordagem sociocultural e a abordagem crítica.
A primeira abordagem, o letramento funcional, envolve dois aspectos, o do ensino por
meio de técnicas, que permitem o desenvolvimento de habilidades para aprendizagem dos
códigos da língua e o das funções da linguagem, isto é propicia o modo como os alunos podem
usar a língua para fazer parte da comunidade de L2. Esta abordagem, inicialmente apoiada na
teoria estrutural de linguagem (Bloomfield, 1935 citado por Hutchison & Waters, 1987/1992),
coloca como foco o ensino dos aspectos descritivos da língua. O modelo de L2 deveria ser o
falante nativo e por isso surge o conceito de competência duplicada, exigindo uma análise
contrastiva entre duas línguas. Isto significa que a aprendizagem de L2 está relacionada à
possibilidade de fazer comparações com a L1. Assim, quanto mais semelhantes forem as duas
línguas, mais fácil será a aprendizagem. A análise contrastiva foi amplamente defendida na
Europa no início de século XX e chegou aos EUA na década de 40 (Baptista, 2000). As
intervenções didáticas nesta abordagem revelaram a influência da teoria behaviorista como, por
exemplo, no método áudiolingual30 em que a eficácia do ensino está na repetição, na imitação e
na crença da transferência de L1 para L2. O professor, desta forma, seleciona os conteúdos e
prepara os exercícios intensivos, a partir da análise contrastiva entre as línguas.
O foco neste tipo de ensino está tanto nos conteúdos fonéticos (na relação som e letra)
como na capacidade do aluno usar a língua adequadamente (pronúncia e vocabulário).

A

educação bilíngüe, desse modo, considera o ensino baseado nos elementos que estruturam a
língua, ou seja, toma os aspectos formais e os funcionais. Nesta perspectiva, o conhecimento da
L1 pode ser considerado positivo ou negativo, dependendo do grau de semelhança, ou de

30

Nunan (1999:241) caracteriza o método audiolingual por um ciclo de instrução chamado de “3P”: Presentation,
Practice and Prodution (apresentação, prática e produção).

64

diferença entre as estruturas das línguas. Por isso, Mello (2002) destaca que o conhecimento da
L1 pode ser considerado como um empecilho para aprendizagem de L2.
A ênfase da segunda perspectiva, da abordagem global, está na possibilidade do aluno
aprender uma segunda língua naturalmente. Essa abordagem propõe a integração das quatro
habilidades da língua: ler, escrever, ouvir e falar na busca de uma competência comunicativa.
Este tipo de ensino tem influência das teorias de Chomsky (2002/2006), de Selinker (1972) e de
Krashen (1985).
Chomsky (2002/2006) postula que a capacidade da criança aprender uma outra língua
está relacionada a uma aptidão biológica e depende de sua capacidade cognitiva em formular
hipóteses a respeito da nova língua. O fato de um falante nativo expressar adequadamente sem ter
estudado aspectos estruturais da língua é resultado desta capacidade inata.
Selinker (1972) considera que existe um sistema lingüístico intermediário – Interlínguas apresentado pelo aprendiz durante o processo de ensino-aprendizagem de L2 enquanto busca
alcançar o modelo do falante nativo. Para ele, os erros sistemáticos são atribuídos à presença da
Interlíngua caracterizada pelo processo de fossilização, o que cria impedimentos para o domínio
total do aluno em L2.
Krashen (1985), por sua vez, defende a idéia de que quanto mais situações propostas pelo
professor e mais adequadas ao nível do aluno para o desenvolvimento da compreensão (Input
Hipothesis), maior a probabilidade de aprendizagem.
Embora essa perspectiva acredite em uma ordem de aquisição, isto é, que existe uma
organização interna dos sujeitos envolvidos nas situações de aprendizagem, Germain (1991:92)
afirma que existe uma outra organização que está vinculada à maneira como as intervenções
didáticas são apresentadas aos alunos e neste sentido ocorre a necessidade de conhecer e respeitar
o ritmo de aquisição de cada aluno. É destacado que, na interação professor – aluno, o ensino não
deve basear-se nos erros, tanto os de ortografia quanto os de gramática, pois estes procedimentos
priorizam a forma da língua sendo estes considerados indicadores do estágio de desenvolvimento
dos alunos. Cabe ao professor criar situações que facilitem o acesso do aluno ao conhecimento.
Para atingir os objetivos da educação bilíngüe nesta visão, os professores oferecem tarefas
interessantes e relevantes ao universo do aluno, orientam os alunos para que sua comunicação
seja eficiente e é dessa forma que os aspectos formais da língua são tratados.
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Nesse tipo de educação bilíngüe, é essencial que situações escolares sejam planejadas com
intuito de atender as necessidades dos alunos que vão além da compreensão dos textos lidos e
escritos, permitindo a socialização de hábitos, normas e valores da L2. Dada a ênfase aos fatores
internos e fatores externos desta concepção, o papel da interação entre os participantes do
processo de ensino-aprendizagem é elemento essencial das intervenções didáticas.
A terceira concepção, chamada por Baker (2001) de construtivismo, contribui para que
haja espaço para a preservação da cultura da língua materna e que este conhecimento seja
considerado para aprender outras línguas. É a partir desse conhecimento que as intervenções do
professor são planejadas.
Por exemplo, a abordagem construtivista diferencia-se da abordagem global pelo fato de
dar maior ênfase ao desenvolvimento das próprias capacidades dos alunos a partir da construção
e da reconstrução de significados do texto escrito. Cada indivíduo atribui sentido ao que lê e
escreve, a partir das experiências pessoais, derivadas de sua cultura e do contexto social
particular, isto é, a construção mental dos significados do mundo letrado depende dos
conhecimentos anteriores de cada sujeito. Cabe ao professor interagir com os alunos de modo a
propor situações de ensino-aprendizagem que favoreçam a construção de conhecimentos pelo
aluno.
Tanto a segunda como a terceira perspectiva levam em consideração que a aprendizagem
de L2 é uma aquisição complexa de habilidades cognitivas e que a aprendizagem permite ao
aprendiz a criação de novas estruturas, diferentes das estruturas apresentadas anteriormente.
Revelam, portanto, a influência das teorias cognitivistas em que consideram a aprendizagem
como um processo de reorganização constante das representações internalizadas. Graus mais
avançados de L2 vão sendo apresentados à medida que o aluno alcança níveis mais elaborados da
nova língua. Assim, o desenvolvimento não ocorre em uma graduação linear, os conteúdos são
organizados levando em conta os fatores individuais e pessoais. A aprendizagem da leitura e da
escrita torna-se instrumento para o próprio desenvolvimento do pensamento e as interações na
sala de aula objetivam o desenvolvimento das estruturas cognitivas do indivíduo para uma efetiva
comunicação em L2.
A quarta perspectiva, a abordagem sociocultural, contribui para que os alunos
preservem a herança da L1 e se apropriem da cultura da L2. A alfabetização inicialmente em L1
é fundamental, pois é ela que permite o acesso à cultura materna e à preservação da identidade do
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aprendiz, pois cada língua apresenta um modo particular de ver o mundo. Para aprendizagem da
leitura e da escrita em L2, essa visão pressupõe além do ensino dos aspectos formais e funcionais
da língua, o ensino de conteúdos que permitem o acesso às crenças e aos valores que sustentam
os significados construídos por uma determinada cultura. Para isso, os aspectos sociais e
históricos são essenciais para a compreensão do contexto da L2. A interação neste caso é
entendida como uma intervenção didática que permite um espaço para a negociação de
significados e dos conteúdos. Rulon e McCreary (1986) discutidos por Germain (1991) fazem a
distinção de dois tipos de negociação na aprendizagem de L2: uma busca o sentido de uma
palavra ou expressão e a outra busca a compreensão de um contexto. Não é simplesmente a troca
de informações e sim a procura para a resolução de uma tarefa que exige uma tomada de
decisões, a reflexão e a argumentação entre os sujeitos envolvidos no processo.
De acordo com Germain (1991) e Vygotsky (1930/ 2003) a interação não deve ser
entendida como um evento paralelo ao desenvolvimento cognitivo e sim como um processo
interdependente em que a interação é um movimento dialético entre as forças das relações
intermental31 e intramental 32.
A quinta e última, a abordagem crítica de ensino-aprendizagem, baseado em Freire
(1970, 1979 e 1980) pressupõe a existência da relação de dominação da classe hegemônica e
defende a idéia de que o domínio da língua majoritária torna-se um instrumento para uma
compreensão crítica dos mecanismos de controle, possibilitando uma ação reflexiva crítica e
transformadora da sociedade. Aprender uma ou mais línguas significa ultrapassar um modelo de
aquisição do código alfabético, significa a apropriação de um instrumento construído social,
histórico e culturalmente para o desenvolvimento da consciência e desalienação do sujeito em
qualquer sociedade. Por isso, tanto a compreensão e a expressão oral, são objetivos de ensinoaprendizagem, o que revelam a influência freiriana em relação à leitura de mundo e à
participação crítica. A leitura que as pessoas fazem do mundo está relacionado aos significados
que são construídos socialmente, ou seja, as identidades sociais estão intrínsecas na maneira
como os sujeitos podem agir nas e pelas marcas do discurso, tanto nas interações orais ou
escritas. Por isso a abordagem crítica considera que as formas de participação no mundo são
31

Refere-se à relação entre as pessoas, ao desenvolvimento humano que é social. Ver discussão no capítulo 2.
Refere-se à relação entre os processos individuais, ao desenvolvimento que é individual, mental. Ver discussão no
capítulo 2.
32
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construídas no discurso e, portanto a aprendizagem tanto de L1 como de L2 permitiria uma
consciência desse processo e conseqüentemente seria mais um instrumento para a transformação
de uma sociedade mais justa.
As duas últimas perspectivas consideram a existência de uma relação entre o que a criança
aprende na escola e o desenvolvimento das funções mentais, ou seja, de que forma o
desenvolvimento da consciência está imbricado ao desenvolvimento da linguagem que se
constitui nas relações sociais. O letramento desta forma é um componente importante do
desenvolvimento do aluno da educação bilíngüe porque permite ir além da decodificação e
codificação, revelando a dimensão social e psicológica da linguagem (Hamers & Blanc, 1989).
Nessa mesma concepção é que se insere a relevância do ambiente sociocultural de acordo
com a proposta de Lambert (1974,1977), também discutida e ampliada por Hamers & Blanc
(1989), da qual destaco a dimensão aditiva de educação bilíngüe como aquela em que a L2 é
ensinada sem que a língua materna seja depreciada. Esta situação adiciona à L1 uma segunda
língua, caracterizando um ambiente que valoriza a língua materna e permite a internalização de
valores em relação às duas línguas.
As crianças, que são introduzidas desde cedo na L2 em um ambiente aditivo, fazem uso
de dois códigos para construção das representações mentais, isto é, aprendem que existe mais de
uma palavra para um conceito e por isso apresentam mais habilidades metalingüísticas33 na
análise da linguagem. A alfabetização inicialmente na L1 permite não somente a valorização da
própria cultura como também a possibilidade de relacionar as funções da linguagem em situações
da vida real da criança.
A aprendizagem da segunda língua vai além do domínio do código alfabético e inclui
tanto a dimensão psicológica, do desenvolvimento cognitivo quanto à dimensão social, no
desenvolvimento da construção de significados compartilhados socialmente que são
determinantes na formação da identidade cultural dos sujeitos. O currículo bilíngüe pode ser
compreendido por um programa escolar que desenvolve os conteúdos escolares em duas línguas
sendo a língua ao mesmo tempo objeto de estudo e também ferramenta para aprender conteúdos
acadêmicos (Hamers & Blanc, 1989).

33

Metalingüística / metalinguagem (Trask, 2004:191-192) – É a capacidade do indivíduo usar uma língua para falar
sobre outra língua.
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A educação bilíngüe pressupõe o ensino de duas ou mais línguas; o que inclui o processo de
ensino-aprendizagem para a compreensão e a produção de textos orais e escritos. Baseado nas
idéias de Vygotsky (1930/2003), o papel que a língua materna exerce na aprendizagem de outra
língua é essencial, uma vez que o autor considera que toda situação de ensino-aprendizagem leva
em conta os conceitos espontâneos dos aprendizes para a construção dos conceitos científicos. Os
conceitos espontâneos são os conhecimentos construídos pela experiência individual e cotidiana.
São os conhecimentos acessíveis por meio da observação ou ação imediata com o mundo. Já os
conceitos científicos são aqueles construídos de forma sistemática e intencional principalmente
no ambiente escolar, estão mais relacionados com o saber historicamente acumulado e
ultrapassam os limites do senso comum.
O papel dos conceitos espontâneos é fundamental para que as crianças possam estabelecer
relações entre o que já sabem com aquilo que é novo. A educação bilíngüe que considera o
ensino - aprendizagem inicialmente em L1 permite o acesso à cultura materna e a valorização de
um modo particular de ver o mundo.
Concordando com Baker (2001), as pessoas bilíngües podem apresentar um pensamento
capaz de estabelecer mais associações que pessoas monolíngues, pelo fato de conhecer duas ou
mais maneiras de agir. Para agir em qualquer situação de linguagem, toda pessoa bilíngüe (ou
não) necessita utilizar a capacidade de auto regular-se constantemente para identificar não
somente a língua apropriada a determinadas situações como também ao contexto social - os
conteúdos que são dizíveis, a estruturação discursiva - o que caracteriza a organização dos textos
orais ou escritos e a escolha das unidades lingüísticas, ou seja, as escolhas apoiadas no sistema de
cada língua – aspectos lexicais, morfológicos, sintáticos, etc (Dolz & Schneuwly, 2004).
Ao mesmo tempo em que a criança aprende aspectos vinculados a duas línguas, percebe
as particularidades tanto de uma quanto da outra, o que permite a constituição da consciência
lingüística, dos aspectos que organizam cada uma das duas línguas, e favorece a compreensão de
aspectos relacionados a diversidade cultural(Lantolf, 2000).
Para Bakthin/Volochinov (1929/2004), a consciência lingüística não está relacionada
somente à aprendizagem de normas e de estruturas, mas também aos diferentes contextos nos
quais as palavras estiverem inseridas. Os signos lingüísticos são ideológicos porque adquirem
significados diferentes em determinados grupos, em determinado tempo. Quando uma pessoa
aprende sua língua materna, está compartilhando valores ideológicos que constituem a
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consciência social. Nesse sentido, é possível afirmar que aprender L2 possibilita tomar contato
com outros valores ideológicos e por isso é fundamental desenvolver uma visão mais crítica para
poder compreender e ir além do que caracteriza os signos lingüísticos da L2.
Na visão SHC, é possível concluir que os alunos de educação bilíngüe podem preservar a
herança da língua materna e utilizar este conhecimento para aprender outras línguas, e que o
conhecimento na segunda língua revela tanto a dimensão psicológica quanto à social do
desenvolvimento humano, à medida que possibilita o desenvolvimento das capacidades
cognitivas e da interação com o mundo.
A seguir, apresento de que forma a educação bilíngüe pode ser caracterizada no contexto
brasileiro.

3.3. A educação bilíngüe no Brasil.

A formação do povo brasileiro é marcada pela diversidade. Além dos povos indígenas, o
país recebeu um grande contingente de povos africanos e, a partir da primeira metade do século
XX, os imigrantes europeus e seus descendentes passaram a fazer parte da população brasileira.
Mesmo com essa multiplicidade cultural, a educação brasileira privilegiou a educação
monolíngue. Cavalcanti (1999) no estudo a respeito da educação bilíngüe em contextos das
minorias lingüísticas no Brasil, aponta que o sistema educacional brasileiro não considera a
diversidade e a miscigenação que constitui seu povo. Mello (2002: 115) concordando com
Cavalcanti afirma que a educação brasileira silencia a multiplicidade de vozes que tornam seu
povo tão singular, tão especial e, o que é pior ainda, nega a todos a oportunidade de essas vozes
continuarem sendo ouvidas. Algumas culturas de imigrantes procuram manter suas tradições por
meio da educação bilíngüe e comunidades próximas às fronteiras do país também recebem o
mesmo tipo de educação.
Foi somente com a promulgação da Constituição Federal em 1988 que os direitos
lingüísticos das comunidades indígenas foram reconhecidos (Art 210. § 2º ) e por isso passou a
exigir uma organização escolar que considere a língua indígena como língua materna, atendendo
a LDB n° 9394/96, Art 32, § 3º que determina que:
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o Ensino Fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem.

Em relação ao ensino de língua estrangeira, a organização curricular para o ensino
fundamental na década de 70 optava pelo ensino de francês e do inglês como línguas
estrangeiras. Atualmente, a LDB n° 9394/96 determina como disciplina obrigatória no ensino
fundamental o ensino de uma língua estrangeira que pode ser definida de acordo com os
princípios do Projeto Político-Pedagógico de cada escola. A maioria das escolas tem optado pelo
ensino de inglês, o que pode estar ligado aos fatores históricos decorrentes da influência da
economia dos EUA predominante no cenário mundial após a II Guerra Mundial. Esta opção
também pode ser relacionada à dinâmica de intercâmbio mundial por meio, principalmente, dos
avanços tecnológicos. Da mesma forma que este processo democratiza as relações mundiais,
possibilitando o acesso ao mundo globalizado, mantém um sistema de subordinação aos países
dominantes dos recursos lingüísticos e tecnológicos (Pecequilo, 2000 citado por Romero, 2004).
As recentes reformas curriculares, especificamente os PCNs34 de Língua Estrangeira
(LE), destacam a função social do conhecimento de língua estrangeira na sociedade brasileira e
apresentam ênfase apenas nas habilidades de leitura e de compreensão.
Embora o PCN de LE seja alvo de críticas pelas omissões que apresenta, como as
apresentadas por Bohn (2000:121),

(...) não explicita os ganhos cognitivos, sociais e acadêmicos da aprendizagem
de uma LE, (...) não examina o papel da sociedade, dos professores e
associações (...), não se posiciona perante os direitos lingüísticos dos
aprendizes, das comunidades de línguas minoritárias e grupos de deficientes,

é o único documento oficial, mais recente e que de alguma forma contribui para a compreensão
das finalidades postas pela instituição governamental do ensino de LE no Brasil. A finalidade da
aprendizagem do inglês, apresentada pelo PCN é ampliar as possibilidades de se agir
34

BRASIL.MEC/SEF.(1998)- PCNs -Parâmetros Curriculares Nacionais.
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discursivamente no mundo (BRASIL. MEC/SEF, 1998:38). Por ação discursiva, esse documento
apresenta a idéia de que o engajamento de si mesmo e dos outros no discurso, proporciona uma
ação no contexto tanto da língua materna como em contextos de outras culturas, mesmo distantes.
Os PCNs de LE referem-se ao engajamento discursivo como a capacidade de usar a língua
enquanto ferramenta para compreender a si mesmo e o outro.
Paralelamente às reformas curriculares, reflexões no âmbito educacional buscam
compreender a importância de se aprender inglês. São várias as razões apontadas por Moita
Lopes (2004:40). Uma delas é compreender o funcionamento do discurso na vida social
contemporânea, isto é, compreender como os discursos circulam nas práticas sociais; uma outra
consideração é que as mudanças culturais, econômicas, sociais e tecnológicas são, muitas vezes
construídas e, inicialmente circuladas em inglês e, por fim, que os discursos com rápida
circulação no mundo contemporâneo são construídos em inglês.
A partir da década de 90, principalmente na cidade de São Paulo, o ensino da língua
inglesa como segunda língua passou a ser concomitantemente ao currículo proposto por algumas
escolas de educação infantil, caracterizando um aumento significativo do número de escolas de
educação bilíngüe. Atualmente, segundo a OEBI, Organização das Escolas Bilíngües35, ocorre a
ampliação da educação bilíngüe para o ensino fundamental e até o médio. Algumas dessas
escolas se diferenciam das escolas internacionais porque realizam suas propostas de educação
integral com programa de imersão e seguem o calendário brasileiro de feriados e de ferias. Além
disso, algumas escolas internacionais priorizam no currículo o ensino da língua do país de
referência, buscam reproduzir o ambiente do país e desenvolvem o português apenas em aulas
especificas de Língua Portuguesa, de Geografia e de Historia do Brasil.
O modelo de programa de imersão no Brasil pode variar de acordo com o PPP de cada
escola e possui referências aos modelos desenvolvidos em outros países. Segundo a pesquisa
desenvolvida por Mello (2002), este tipo de programa é comumente desenvolvido no Canadá e
nos EUA e possui variáveis contextuais e estruturais. A partir dos estudos da pesquisadora, de
modo geral, o programa de imersão canadense prevê o uso de L1 e de L2 em uma proporção que
varia de 10-90% ou 40-60% para cada língua, distribuídos, por exemplo, no período da manhã L1
e no período da tarde a L2, ou ainda distribuídos em algumas disciplinas. Já os programas

35
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americanos de imersão mais comuns, prevêem o ensino de L2 em salas especiais com o objetivo
de acelerar o aprendizado da língua inglesa antes de incluir os alunos nas classes regulares.
A tabela a seguir tem a finalidade de apresentar uma síntese dos aspectos que
caracterizam a ação pedagógica da educação bilíngüe, baseados nas discussões deste capítulo.
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A seleção e a organização
dos conhecimentos na
educação bilíngüe.

O papel da L1 no
ensino-aprendizagem
de L2

Os objetivos da
aprendizagem de L2

Tabela 8- Aspectos que caracterizam a ação pedagógica da educação bilíngüe.
Abordagem
funcional
Para que o aluno
possa fazer parte da
comunidade de L2.
Para isso, é preciso
dominar aspectos
estruturais da
língua.

Abordagem global

Abordagem construtivista

Abordagem sociocultural e crítica

Para que o aluno possa fazer parte
da comunidade de L2. Para isso, é
preciso dominar as quatro
habilidades de linguagem.

Para que o aluno possa fazer parte da
comunidade de L2. Para isso, é preciso
desenvolver as próprias capacidades dos
alunos tanto na leitura quanto na escrita,
a partir da construção e da reconstrução
de significados do texto escrito.

Para que o aluno possa fazer parte da
comunidade de L2. Para isso, é
preciso, além do ensino dos aspectos
formais e funcionais da língua, o
ensino de conteúdos que permitem o
acesso às crenças e aos valores que
sustentam os significados construídos
por uma determinada cultura.

A L1 favorece a
aprendizagem de
L2 quando for
considerada
semelhante às
estruturas da L2.

A aprendizagem da L1 como a da
L2 está relacionada a uma aptidão
biológica e depende da capacidade
cognitiva da criança em formular
hipóteses a respeito da nova língua.

A L1 é relevante para a construção de
hipóteses e de significados em L2. L1 é
considerada como experiência anterior
para aprender L2. Há a preservação da
cultura da língua materna.

L1 é tomada como conhecimento
prévio (espontâneo e /ou científico)
para construção da L2. O letramento
inicialmente ocorre em L1 o que
permite o acesso à cultura materna e à
preservação da identidade do
aprendiz. Considera a herança da L1
para apropriar-se da cultura da L2.

Modelo do falante
nativo. Método
áudio-lingual
(repetição,
imitação).

Modelo
do
falante
nativo.
Considera a necessidade de
conhecer e respeitar o ritmo de
aquisição
de
cada
aluno.
Organização
das
intervenções
didáticas está de acordo com o
desenvolvimento cognitivo dos
alunos. Situações escolares devem
ser planejadas com intuito de
atender os interesses dos alunos.

Graus mais avançados de L2 são
apresentados à medida que o aluno
alcança os níveis mais elaborados da
nova língua. Os conteúdos são
organizados, levando em conta os
fatores individuais e pessoais.
As interações na sala de aula objetivam
o desenvolvimento das estruturas
cognitivas do indivíduo para uma
efetiva comunicação em L2.

Os
conteúdos
escolares
são
desenvolvidos em duas línguas sendo
a língua ao mesmo tempo, objeto de
estudo e também ferramenta para
aprender conteúdos acadêmicos. É
considerada a possibilidade de
relacionar as funções da linguagem
em situações da vida real da criança.
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É possível considerar que o marco operativo de um PPP de uma escola de educação
bilíngüe seja constituído pelos aspectos da ação pedagógica apontados por Vasconcellos
(1995/2004), conforme exposto no capítulo 1 e 2 e os aspectos que caracterizam a educação
bilíngüe, isto é, as finalidades da educação bilíngüe e o papel da L1 no ensino-aprendizagem de
L2. Abaixo apresento um organograma de como poderia ser relacionado os aspectos da ação
pedagógica discutidos até então.

Organograma 2 - Aspectos da ação pedagógica de um PPP de educação bilíngüe.

Dimensão pedagógica
Os objetivos e as finalidades de educação bilíngüe

A seleção e a organização dos conhecimentos

O papel da L1 no ensino-aprendizagem de L2

O papel do professor
O papel do aluno
Os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem
A avaliação

A seguir apresento uma síntese da Fundamentação Teórica, dos aspectos que caracterizam
a dimensão pedagógica de um PPP de educação bilíngüe em relação as três concepções de
ensino-aprendizagem discutidas neste trabalho.
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CAPÍTULO 4 - Uma síntese da fundamentação teórica.

O objetivo deste capítulo é apresentar em forma de tabelas uma síntese dos referenciais
teóricos em relação às concepções de ensino-aprendizagem behaviorista, cognitivista e SHC e das
abordagens da educação bilíngüe que serviram para interpretação dos dados da Escola EB.

Tabela 9 - Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação bilíngüe
baseados no behaviorismo.
Os objetivos e

A aprendizagem de L2 tem como objetivo adaptar o aluno na comunidade de

as finalidades

L2. e para isso é preciso aprender as estruturas da língua.

da educação
bilíngüe
A seleção e a

A proposta do currículo dá ênfase na questão da organização e do planejamento

organização

das ações indicando que a aprendizagem dos comportamentos e dos hábitos

dos

ocorre por meio de exercícios. A aprendizagem é resultado de treinamento. O

conhecimentos planejamento oferece ao professor as ferramentas necessárias para o
desenvolvimento dos alunos, por meio de objetivos definidos relacionados aos
comportamentos e hábitos desejáveis. Para aprender L2 é preciso dominar
aspectos estruturais da língua.
O papel da L1

A L1 favorece a aprendizagem de L2 quando for considerada semelhante às

no ensino-

estruturas da L2.

aprendizagem
de L2
O papel do

A responsabilidade da execução do currículo está na mão dos professores o que

professor

caracteriza uma ação centralizadora por parte dos professores na transmissão
de conhecimento. Foco do trabalho pedagógico no professor e nos conteúdos.
Modelo do falante nativo.

O papel do

A realização das tarefas propostas pelo professor, repetição das informações.

aluno

Papel mais passivo na sala de aula.
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Tabela 9 - Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação bilíngüe
baseados no behaviorismo (cont.).
Os tipos de

A organização dos conhecimentos do mais simples ao mais complexos. A

tarefas de

seleção dos conteúdos leva em consideração o desenvolvimento de certas

ensino-

habilidades como pré-requisitos – tarefas de prontidão e passo a passo.

aprendizagem

Método áudio-lingual (repetição, imitação).

A avaliação

A avaliação deve seguir modelos e cabe ao professor reproduzi-los.A
eficiência do ensino está relacionada à maneira como o aluno apresenta as
respostas de forma correta, podendo passar para uma nova etapa do
programa escolar.Avaliação prioriza o produto do ensino. Reforço positivo
às respostas esperadas. Avaliações quantitativas, baseadas em número de
acertos e erros. O erro é compreendido como um mau hábito adquirido.

Tabela 10 - Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação bilíngüe
baseados no cognitivismo.
Os objetivos e as

A aprendizagem de L2 tem como objetivo a comunicação dos alunos em

finalidades da

uma comunidade de L2 e para isso é preciso dominar as quatro habilidades

educação bilíngüe

de linguagem: ler, escrever, ouvir e falar.

A seleção e a

Há a necessidade de conhecer e respeitar o ritmo de aquisição de cada

organização dos

aluno.Graus mais avançados de L2 vão sendo apresentados à medida que o

conhecimentos

aluno alcança os níveis mais elaborados da nova língua. Para aprender L2
é preciso desenvolver as próprias capacidades dos alunos. Modelo do
falante nativo.Favorece relações entre os diferentes conteúdos e áreas
superando uma visão fragmentada das disciplinas.

O papel da L1 no

O papel relevante da L1 para construção de hipóteses e significados em

ensino-

L2. A L1 é considerada como experiência anterior para aprender L2. Tanto

aprendizagem de

a aprendizagem da L1 como a da L2 está relacionada a uma aptidão

L2

biológica e depende da capacidade cognitiva da criança em formular
hipóteses a respeito da nova língua. Há preservação da cultura da L2.

77

Tabela 10 - Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação
bilíngüe baseados cognitivismo (cont.).
O papel do

A interação entre professor e aluno deve ser descentralizada da figura de

professor

poder do professor. Professor e alunos são autores das situações escolares.
Cabe ao professor considerar as etapas de desenvolvimento dos alunos
para exigir no momento adequado, a linguagem simbólica dos estudantes.
A aprendizagem, portanto, deve ocorrer por meio de interações sociais, na
cooperação exercida pelo adulto e entre as crianças.Estimular e promover
situações as quais os alunos buscam encontrar por si mesmos as respostas.

O papel do

O aluno tem papel ativo na sala de aula e deve ter esforço na busca de

aluno

resposta. O aluno é protagonista das ações pedagógicas, sendo atribuída a
ele, a responsabilidade pela sua própria aprendizagem.O conhecimento é
adquirido por meio da ação material e/ou mental em relação aos objetos
do conhecimento.

Os tipos de

Foco no interesse do aluno. Tarefas de investigação, baseadas nas etapas

tarefas de

da metodologia científica considerando o desenvolvimento das

ensino-

capacidades

aprendizagem

conhecimentos que os alunos já tem como ponto de partida para
promover

mentais

a

dos

aprendizagem

alunos.

Tarefas

significativa.

que

As

consideram

tarefas

os

propostas

transformam os conteúdos tradicionais em jogos ou em atividades que
envolvam os alunos. As interações na sala de aula objetivam o
desenvolvimento das estruturas cognitivas do indivíduo para uma efetiva
comunicação em L2.
A avaliação

A avaliação tem a intenção de servir tanto como instrumento para o aluno
verificar seu desempenho como para o professor verificar suas escolhas e
para a educação ser avaliada de forma mais ampla. Auto-avaliação.
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem.Avaliação qualitativa.O
erro está vinculado ao estágio de desenvolvimento. Avaliação
interpretativa.
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Tabela 11- Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação bilíngüe
baseados na teoria sócio – histórico –cultural.
Os objetivos e as

A escola tem o compromisso pela apresentação das teorias construídas

finalidades da

historicamente pela humanidade. Cabe a escola oferecer essas teorias de

educação

modo a intercalar criticamente esse conhecimento acumulado com os

bilíngüe

conhecimentos que estão além do espaço escolar. Desse modo a escola
favorece a apropriação pelo sujeitos dos saberes culturais assim como
pelo

desenvolvimento do pensamento conceitual de forma critica.É

objetivo da educação a formação dos alunos para a agir no mundo
transformando-o em uma realidade melhor assim como contribuir de
maneira a desenvolver autonomia e independência dos alunos em suas
ações.Aprendizagem de L2 para construção de uma identidade bilíngüe
permitindo ao aluno agir de maneira critica em diferentes culturas e
respeitando a diversidade que as constituem.
A seleção e a

A seleção dos conteúdos pode permitir o acesso ás crenças e valores que

organização dos

sustentam os significados construídos por uma determinada cultura.Os

conhecimentos

conteúdos escolares são desenvolvidos em duas línguas sendo a língua ao
mesmo tempo, objeto de estudo e também ferramenta para aprender
conteúdos

acadêmicos.Os

conhecimentos

selecionados

permitem

estabelecer conexões do saber escolar com a realidade. Consideram a
possibilidade de relacionar as funções da linguagem em situações da vida
real da criança.A organização curricular pode abrir espaço para
investigação do professor e do aluno, por meio de pesquisa e do
levantamento de temas que levem ao desenvolvimento da crítica, de
procedimentos que permitam o desenvolvimento da autonomia na busca
de conhecimentos e na resolução de situações novas ou de conflito,
considerando a diversidade de contextos particulares.
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Tabela 11- Aspectos que caracterizam a dimensão pedagógica da educação bilíngüe baseados
na teoria sócio – histórico –cultural (cont.).
O papel da

O letramento inicialmente ocorre em L1 o que permite o acesso à cultura

L1 no ensino-

materna e a preservação da identidade do aprendiz. L1 é considerada como

aprendizagem conhecimento prévio (espontâneo e /ou cientifico) para construção da
de L2

L2.Considera a herança da L1 para apropriar-se da cultura da L2.

O papel do

Permitir e promover o diálogo, a cooperação, a troca de informações entre os

professor

alunos, o confronto de idéias, a atribuição de responsabilidades para alcançar
um objetivo comum. Negociar significados. Levar em consideração os
conhecimentos prévios dos alunos e ouvir aquilo que os alunos já sabem, como
pistas

para

o

planejamento

das

tarefas

escolares.

Mediador

dos

conhecimentos.Dominar os conhecimentos científicos.
O papel do

É sujeito ativo nas suas aprendizagens e deve receber ajuda do outro na busca

aluno

das respostas. Nos momentos de externalização os alunos expressam suas
idéias, compartilham sentidos, explicam e argumentam sobre suas hipóteses e
sobre seus conhecimentos.

Os tipos de

Cabe as tarefas de ensino-aprendizagem identificar os limites de expansão do

tarefas de

conhecimento por meio da interação para transformar e aproximar o

ensino-

conhecimento que se refere as experiências cotidianas ao conhecimento

aprendizagem cientifico.Tarefas dialogadas com

forte apelo a argumentação. Para

aprendizagem em L2 é preciso além do ensino dos aspectos formais e
funcionais da língua, isto é a seleção dos conteúdos devem permitir o acesso às
crenças e valores que sustentam os significados construídos por uma
determinada cultura. As interações na sala de aula objetivam o desenvolvimento
intramental e intermental.

Nos próximos capítulos apresentarei os referenciais teórico - metodológicos
selecionados para o desenvolvimento deste trabalho e que compreendem o paradigma e o
contexto da pesquisa e da pesquisadora, os procedimentos de coleta, de seleção, de análise,
as

categorias

de

interpretação

dos

dados

e

a

confiabilidade

da

pesquisa.
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CAPÍTULO 1 – O paradigma e o contexto da pesquisa.

Este capítulo tem como objetivo apresentar o paradigma crítico e contexto da pesquisa e
da pesquisadora.

1.1. O paradigma de pesquisa.

A escolha da metodologia de pesquisa indica o meio pelo qual o pesquisador busca
desenvolver o conhecimento da realidade que se constitui pela diversidade social, histórica e
cultural. Em cada contexto, as diferentes preocupações das ciências são indicadoras da visão de
mundo, da visão de homem, bem como das referências que buscam conhecer a realidade e os
efeitos que o conhecimento pode ter sobre ela. A postura teórica, os valores e a visão de mundo
desta pesquisadora são revelados já na questão da pesquisa – Quais são as teorias de ensino aprendizagem que embasam o Projeto Político Pedagógico de uma escola de educação
bilíngüe? São as primeiras marcas subjetivas de um processo de investigação com base na teoria
crítica, colocando o conhecimento produzido a serviço da transformação da própria pesquisadora
e de possíveis transformações da realidade investigada.
A opção pela pesquisa crítica pressupõe o desenvolvimento de um trabalho que ultrapasse
as fronteiras de um reconhecimento da realidade e conquiste um potencial emancipatório do
próprio objeto e do contexto do qual está inserido (Pennycook,1990;1998). Bredo & Feinberg
(1982) postulam que a pesquisa crítica considera as contribuições da perspectiva interpretativista,
uma vez que ao compreender a realidade, o conhecimento produzido possibilita uma ação
informada do contexto, impulsionando-o para uma nova visão. Ao descrever, interpretar e
esclarecer um contexto social particular, características etnográficas consideradas por André
(1995), que nesse caso é o da escola de educação bilíngüe, é possível organizar e analisar os
dados para a compreensão e a explicação das relações humanas, tanto no cotidiano escolar como
na relação dessas ações com as intenções educativas apontadas em documentos institucionais.
As características, portanto, deste processo de investigação, no que se refere à apreensão,
à análise e à crítica de contextos de ação, exigem que os procedimentos metodológicos explorem
os conflitos na busca de soluções para um determinado momento histórico (Liberali,2002).
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Produzir mudanças é um aspecto que dá validade à produção de conhecimento, na
perspectiva de colaboração (Bray; Lee; Smith & Yorks,2000). É por isso que, segundo Bredo &
Feinberg (1982), a teoria crítica traz contribuições, que sintetizam os conhecimentos produzidos
nas perspectivas positivistas e interpretativistas, ao considerar o conhecimento no contexto da
evolução social, humana e as potencialidades emancipatórias desse conhecimento. Para que as
ações escolares possam ser transformadoras, é preciso criar contextos para que os educadores
possam conscientizar-se de suas capacidades transformadoras (Magalhães, 1994). A linguagem é
uma poderosa ferramenta, pois, ao mesmo tempo em que torna viável abstrações e
distanciamento das situações para compreendê-las, permite questionar e argumentar a existência
das mesmas. Neste último aspecto, é que se insere a pesquisa em uma perspectiva crítica de
cunho colaborativa (Magalhães, 2002).
Nesse sentido, durante todo o desenrolar das análises e do estudo do PPP da escola, estive
atenta e discuti, inicialmente, com meus colegas da equipe do Ensino Fundamental II, quais os
aspectos principais a serem revisados no documento. Além disso, toda a escola passava por um
momento de avaliação comparativa entre os princípios que a regiam e as aulas ministradas, as
orientações dadas aos professores e as ações gerais da escola, como, por exemplo, em relação à
realização de eventos. Esses momentos de reflexão a respeito da relação entre os princípios da
escola e a sua concretização em ações por parte dos professores e dos coordenadores, estavam
inteiramente relacionadas às questões das perspectivas de ensino-aprendizagem que constituem a
base deste estudo. Contribui nesses questionamentos com meus subsídios teóricos e com
elementos de minha análise, os quais apresentei juntamente com a assessora curricular em
reuniões com professores e com a equipe pedagógica.
Com isso, pude reconhecer o potencial transformador desta pesquisa, a partir dos
resultados obtidos ao longo de seu desenvolvimento, o que será apresentado na conclusão deste
trabalho e que servirá de ponto de partida para o trabalho de revisão do documento, que ocorrerá
no inicio de 2007.
A característica crítica de cunho colaborativo desta pesquisa não significa que o objeto da
investigação seja o processo de colaboração. Neste caso, a pesquisa pode ser inserida no
paradigma crítico porque o foco do estudo ultrapassa as fronteiras do reconhecimento das
características de um PPP, de uma escola de educação bilíngüe, e conquista um potencial
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emancipatório à medida que promove subsídios para transformações no próprio objeto e no
contexto no qual está inserido.
A pesquisa pode ser considerada de cunho colaborativo não porque estuda o processo de
colaboração, mas porque estuda um aspecto específico do projeto de ação do pesquisador,
constituído pela elaboração de textos que veiculam prescrições ao trabalho do professor, por
observações de aulas e sessões reflexivas com professores, pela análise de materiais produzidos
pelos alunos, por reuniões com professores, com assessores, com coordenadores de área e com a
direção. Esta opção metodológica revelou a necessidade de se fazer um recorte na ação do
pesquisador, devido ao tempo exíguo para o cumprimento do mestrado; o que não modifica o
caráter colaborativo, em função da forma que os resultados obtidos ao longo da pesquisa foram
sendo utilizados.
Uma vez que a natureza do objeto pesquisado é do mesmo contexto de ação desta
pesquisadora, ocorre uma relação de identidade e isto implica em um comprometimento pessoal
no processo de investigação. Sendo esta pesquisadora co-autora do Projeto Político-Pedagógico,
torno - me indiretamente também objeto da própria investigação.

Por isso, acrescento, na

próxima seção, outros elementos que caracterizam o contexto da pesquisa e desta pesquisadora,
além daqueles já apresentados na introdução deste trabalho e discutidos nesta seção.

1.2. O contexto da pesquisa e da pesquisadora.

Conforme já explicado na introdução deste trabalho, os dados analisados da pesquisa
pertencem a uma escola de educação bilíngüe que desenvolve uma proposta pedagógica para a
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Funciona o período integral, desenvolvendo as
disciplinas exigidas pelo currículo nacional, especificamente no segundo ciclo do Ensino
Fundamental (5ª a 8ª séries), a saber: Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências e
Geografia, Educação Física e Artes, além de desenvolver a língua inglesa por meio de disciplinas
como: Social Studies, Maths, Science, Language, Theatre, Art Visual and Technology.
Este sistema educativo indica que o ensino de inglês não é entendido somente como
conteúdo de língua, mas também como instrumento para o desenvolvimento de outros conteúdos
disciplinares. A escola fica localizada na cidade de São Paulo, na região central, atende classe
social de nível econômico alto e existe há 16 anos.
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Em relação ao meu papel profissional, atuo nesta escola desde 1994 e contribuí junto a
direção pedagógica para a implantação de Ensino Fundamental. A partir de 2002, colaborei na
elaboração do Projeto Político-Pedagógico, o que já foi explicado no início deste trabalho.
Na próxima seção, explicarei os procedimentos metodológicos em relação à coleta, à
seleção, à análise dos dados, às categorias de interpretação e aos critérios de confiabilidade.

CAPÍTULO 2 – Os procedimentos de coleta, de seleção, de análise e as categorias de
interpretação dos dados.

Neste capítulo inicialmente descrevo os procedimentos de coleta e de seleção dos dados e,
depois, apresento quais os procedimentos de análise escolhidos, baseados nos referenciais
teóricos-metodológicos de Bronckart (1997/1999) e Bronckart & Machado (2004) que
categorizam diferentes planos de análise: o plano do contexto de produção, o plano enunciativo,
o plano da organização textual e as categorias

que servem para interpretação dos dados.

2.1. Os procedimentos de coleta e de seleção dos dados.

Considerei os textos do PPP como dados para esta pesquisa para identificar quais são as
concepções de ensino-aprendizagem da Escola EB. Solicitei autorização da direção da escola
para usar esse documento e encaminhei ao comitê de ética da PUC-SP os termos de
consentimento assinados pela diretora da escola e os de compromisso da pesquisadora. Obtive
autorização da direção apenas para reproduzir os fragmentos dos textos analisados e, por isso,
não utilizo o nome da instituição. Desta forma, optei por chamar a unidade escolar de “Escola
EB”. Os dados foram disponibilizados em cópia impressa e digital.
Embora tivesse participado das reuniões de elaboração do Projeto Pedagógico e já
conhecesse seu conteúdo, busquei realizar mais de uma leitura, utilizando os procedimentos de
análise de textos, para que a seleção dos segmentos me permitisse responder a questão da
pesquisa: Quais são as teorias de ensino - aprendizagem que embasam o Projeto PolíticoPedagógico de uma escola de educação bilíngüe?
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Levei em consideração que a resposta a esta questão poderia ser encontrada à medida
que identificasse os aspectos que constituem a dimensão pedagógica do marco operativo de um
PPP, conforme exposto na síntese da Fundamentação Teórica, os quais reapresento abaixo:
•

Os objetivos e as finalidades da educação bilíngüe.

•

A seleção e a organização dos conhecimentos.

•

O papel da L1 no ensino-aprendizagem de L2.

•

O papel do professor.

•

O papel do aluno.

•

Os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem.

•

A avaliação.

A seguir, descrevo os procedimentos para a análise dos dados.

2.2. Os procedimentos de análise dos dados.

Para realizar outras leituras do documento com objetivo de análise, utilizei os referenciais
teóricos – metodológicos propostos por Bronckart (1997/1999) e Bronckart & Machado (2004)
em relação a diferentes planos de análise: o plano dos contextos, o plano enunciativo, o plano da
organização textual que serão explicados a seguir.

2.2.1. O plano dos contextos.
Os elementos que caracterizam o plano dos contextos permitem uma leitura situada no
tempo e no espaço, a partir dos elementos observáveis do texto analisado atrelados ao contexto
físico e ao contexto social e subjetivo.
O contexto físico é definido por quatro parâmetros: o lugar de produção, momento de
produção, emissor e receptor. O contexto social e subjetivo de produção está relacionado à
maneira de interação comunicativa do agente produtor, que também pode ser compreendida por
quatro parâmetros: lugar social, posição social do emissor (enunciador), posição social do
receptor (destinatário) e objetivo da interação (Bronckart, 1997/1999). Este procedimento inicial
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favoreceu reconhecer no texto, elementos essenciais para que os demais procedimentos de análise
pudessem ser considerados em função da situação em que foi produzido o Projeto Pedagógico da
Escola EB, permitindo, desta forma, estabelecer uma inter-relação entre os dados analisados.
Ainda quanto ao contexto de produção, é importante destacar que além dos dados
empíricos, é possível levantar hipóteses a seu respeito, por meio das marcas enunciativas, o que
caracteriza outro plano de análise: o plano enunciativo.

2.2.2. O plano enunciativo.
A análise do plano enunciativo é uma maneira de identificar como o texto revela as
marcas ou traços enunciativos do produtor que caracterizam o modo de interação com o receptor.
Esses traços indicam, pelas unidades lingüísticas que compõe o texto, que podem ser: pronomes,
tempo verbal, adjetivos, jargões e modalizações, enfim, a maneira como o produtor considera o
objeto de seu discurso e o seu interlocutor. Por modalizações optei pelos valores dos verbos
descritos por Bronckart &Machado (2004) e utilizados em análises por Abreu-Tardelli (2006):

Tabela 12- Os valores de modalização.

Valor
pragmático.

Explicita os determinantes
externos do agir.São os fatos
enunciados que são
autorizados ou não
socialmente.
Explicita as intenções, a
vontade do agente.

Exemplos: querer, tentar, buscar,
procurar.

Valor
psicológico.

Explicita os recursos
cognitivos do agente.

Exemplos: pensar, acreditar,
considerar.

Valor
epistêmico.

Explicita o grau de verdade ou
certeza.

Exemplos: ser verdade, poder.

Valor
apreciativo.

Explicita a posição subjetiva
do agente.

Exemplos: gostar, apreciar, ter
prazer em, ter a impressão de.

Valor
deôntico.

Exemplos: dever, ser preciso, ser
necessário, ter obrigação de.

(Baseado em Bronckart & Machado, 2004 e Abreu-Tardelli, 2006)
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2.2.3. O plano da organização textual.

O plano da organização textual é também chamado de plano da infra-estrutura textual que
compreende o plano global e os tipos de discurso.
A análise do plano global do texto tem como finalidade identificar aspectos mais gerais
do texto como, por exemplo, sua configuração, capa, organização em seções e sub-seções, e o
conteúdo temático por meio da verificação dos temas abordados e pelas escolhas lexicais
mobilizados na produção do texto. Segundo Bronckart (1997/1999: 97), as informações
constitutivas do conteúdo temático são representações construídas pelo agente-produtor. Por
isso, pude considerar que os conhecimentos que o agente produtor mobiliza na produção podem
ser revelados pelas informações explicitadas em um texto. Com o objetivo de ampliar a análise
do plano global, Bronckart & Machado (2004) propõe reconhecer no texto analisado a forma
como é mencionado o tipo de agir. Considero agir, assim como é proposto pelos autores, como
toda intervenção humana no mundo; sendo ação, a intervenção de caráter individual, e atividade,
a de caráter coletivo.

A seguir, apresento a tabela elaborada por Abreu-Tardelli (2004) que

sintetiza as categorias do agir.

Tabela 13 – O plano global do texto em termos do agir.

Agir -prescritivo

Quando o núcleo do conteúdo temático abordado é o ato oficial realizado
pelo signatário da mensagem.

Agir-fonte

Quando o núcleo do conteúdo temático abordado é o próprio trabalho de
produção do documento

Agir-decorrente

Quando o núcleo do conteúdo temático abordado se refere à utilização
posterior do documento, elencando, de forma genérica, diversos atos a
serem realizados no sistema educacional.

(Abreu-Tardelli,2004:179)
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A análise dos tipos de discurso tem como objetivo identificar como o texto é organizado.
Para isso, é importante considerar as marcas enunciativas, descritas no procedimento anterior, e
de que forma os segmentos de textos são articulados no documento, ou seja, como são
apresentadas as seqüências prototípicas que podem ser classificados como descritiva, descritiva
de ação, explicativa, argumentativa, narrativa e dialogal, de acordo com as características
apresentadas por Bronckart (1997/1999) e Liberali (1999) e sintetizadas na tabela abaixo.

Tabela 14 – Os tipos de seqüências prototípicas.

Objetivos
Narrativa

Apresentar uma história sustentada por
intriga. Criar tensão.

Argumentativa

Convencer ou persuadir por meio de
premissas e argumentos
Constatar um fenômeno incontestável,
esclarecer problemas ou problemáticas.

Explicativa

Descritiva

Visualizar ações, objetos ou conceito.

Descritiva
ação
Dialogal

de Fazer agir o destinatário de um certo
modo ou direção.
Concretizar turnos de fala; estabelecer
trocas entre participantes.

Fases
Situação inicial, complicação,
ações, resolução, situação final,
avaliação, moral.
Premissas, argumentos, contraargumentos e conclusão.
Constatação inicial,
problematização, resolução,
conclusão-avaliação.
Ancoragem, aspectualização,
relacionamento.
Contextualização, ações,
avaliação.
Abertura, interação verbal,
fechamento.

(Baseado em Bronckart, 1997/1999: 220-238 e em Liberali, 1999).

Por meio desses procedimentos de análise, é possível inferir qual a representação do
agente produtor, ao assumir uma determinada organização textual, em relação aos destinatários
de seu texto, bem como o efeito que desejaria produzir neles. A partir da identificação dessas
seqüências prototípicas, é possível caracterizar os tipos de discurso como: interativo, teórico,
relato interativo e narração, que também podem ser divididos de acordo com características
específicas.
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Para compreender os diferentes tipos de discurso, é preciso distinguir o que Bronckart
(1997/1999) chama de mundo ordinário e mundo virtual. Mundo ordinário é aquele que é
representado pelos homens e o mundo virtual é aquele criado pela atividade de linguagem. A
maneira como um discurso é elaborado pode revelar certas características que podem aproximálo ou distanciá-lo do mundo ordinário. Isso diferencia o discurso conjunto (próximo) do disjunto
(distanciado).

Esta distinção permite identificar o modo como o mundo virtual pode ser

caracterizado pela ordem do narrar ou do expor.
O discurso da ordem do narrar permite ao destinatário uma interpretação, ou uma
avaliação dos desvios do mundo ordinário, que podem ser um narrar realista ou ficcional,
dependendo dos critérios de validade do mundo ordinário a respeito do conteúdo do mundo
virtual. Por isso, pode ser considerado como uma característica disjunta do discurso, que
distancia o enunciador do mundo ordinário.
A ordem do expor está muito mais relacionada aos critérios de validade do mundo
ordinário e por isso revela a característica conjunta do mundo discursivo. É por meio das
ocorrências de um discurso teórico ou interativo que é possível identificar a ordem do expor.
O que diferencia o discurso teórico do discurso interativo é que o primeiro revela
autonomia em relação aos parâmetros físicos da ação de linguagem de que o texto se originou e o
segundo, ao contrário, caracteriza - se pela implicação dos parâmetros físicos da ação de
linguagem, cujas marcas dêiticas são explícitas; o que possibilita reconhecer o agente –produtor
no texto.
Exposto de outra forma, o discurso teórico é marcado pela possibilidade de interpretação
sem que o destinatário precise conhecer os parâmetros da situação de ação que originou o
discurso. Por isso, é considerado autônomo. Já o discurso interativo pressupõe que o leitor
estabeleça relações com o mundo ordinário do agente produtor; o que caracteriza um discurso
implicado, marcado pela presença de dêiticos.
A opção pelo discurso implicado ou autônomo permite ao enunciador produzir efeitos de
subjetividade ou objetividade em seus posicionamentos relativizando ou não as suas verdades.
As características deste plano de análise podem ser resumidas na tabela abaixo:
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Tabela 15- Os aspectos da infra - estrutura textual

Plano global:

Tipos de discurso:

•

Aspectos mais gerais do texto

•

Interativo

•

Conteúdo temático /Escolhas

•

Teórico

lexicais

•

Relato interativo

Tipos de agir

•

Narração

•

Seqüências textuais:
•

Narrativa

•

Explicativa

•

Argumentativa

•

Descritiva

•

Descritiva de ação

•

Dialogal.

Apresento a seguir, um organograma que visualiza os procedimentos de análise de texto
selecionados para esta investigação.
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ORGANOGRAMA 3- Os procedimentos selecionados para análise de texto.

Procedimentos selecionados para
análise de texto.
(Bronckart, 1997/1999; Bronckart & Machado, 2004).

Plano dos contextos

Contexto físico

Contexto social e
subjetivo

Plano enunciativo

Marcas enunciativas

Pronomes, tempo
verbal, adjetivos,
jargões e
modalizações.

Plano da organização textual

Plano global

Aspectos
gerais
Conteúdo e
temas
abordados
Escolhas
lexicais

Tipos de agir
Agir –fonte
Agirdecorrente
Agir
prescritivo

Tipos de discurso

Interativo
Teórico
Relato
Interativo
Narração

Seqüências
textuais
Descritiva
Explicativa
Argumentativa
Narrativa
Dialogal
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2.3. As categorias de interpretação.

As análises dos planos dos contextos, do plano enunciativo e do plano da organização
textual, em relação aos tipos de discurso e dos aspectos gerais, contribuíram para que eu pudesse
compreender a situação de produção e de recepção em que o texto do PPP analisado circula, bem
como identificar o posicionamento dos agentes produtores em relação aos receptores.
Considerando que o objetivo deste trabalho é identificar as teorias de ensinoaprendizagem que embasam o PPP de uma escola de educação bilíngüe, ressalto que o foco de
minhas análises recaiu sobre o conteúdo temático e as escolhas lexicais. De acordo com
Bronckart (1997/1999: 97, 98), as informações que constituem o conteúdo temático, por meio das
escolhas lexicais, são conhecimentos que variam em função da experiência e do nível de
desenvolvimento do agente e que estão estocados e organizados em sua memória, previamente,
antes do desencadear da ação de linguagem.
Fiz esta opção porque o conjunto de informações explicitadas no texto pode ser
relacionado aos aspectos que caracterizam as ações pedagógicas em cada teoria de ensinoaprendizagem, de acordo com a discussão da Fundamentação Teórica. Esses aspectos serviram
como categorias para interpretação dos dados, tendo como procedimentos de análise os planos já
descritos acima resumidos a seguir:

Os objetivos dos procedimentos da análise:
Análise dos contextos, do
plano enunciativo e do plano
da organização textual - tipos
de discurso e dos aspectos
gerais do texto.

Análise da organização
textual, com foco no
conteúdo temático e nas
escolhas lexicais.

para

para

Identificar a situação de
produção e de recepção do
PPP da Escola EB e o
posicionamento dos agentes
em relação aos receptores.

Identificar as concepções de
ensino-aprendizagem do
PPP da Escola EB, nos
aspectos que caracterizam
as ações pedagógicas.
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Tabela 16 – Uma síntese dos procedimentos teóricos-metodológicos da pesquisa.

Questão

Instru-

Categorias para seleção e interpretação dos dados

análise dos dados

Aspectos que constituem a dimensão pedagógica de um
PPP, baseados nas teorias de desenvolvimento behaviorista,

•

Projeto Pedagógico da Escola EB

cognitivista, SHC e nas abordagens da educação bilíngüe.

bilíngüe?

Projeto Político-Pedagógico de uma escola de educação

Quais as teorias de ensino-aprendizagem que embasam o

mento

Procedimentos de

Planos dos
contextos

•

Plano

•

Os objetivos e finalidades da educação bilíngüe.

•

A seleção e organização dos conhecimentos.

•

O papel da L1 no ensino-aprendizagem de L2.

organização

•

O papel do professor.

textual

•

O papel do aluno.

•

Os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem.

•

A avaliação.

enunciativo
•

Plano da
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2.4. A confiabilidade da pesquisa

Para que esta investigação tenha reconhecida a sua

confiabilidade nas interpretações

lancei mão de um dos critérios sugeridos por Lincoln & Guba (1984) citado por Liberali (1994)
que buscam assegurar a credibilidade deste tipo de investigação, denominado de debriefing. Esse
procedimento permite que outras pessoas (pesquisadores ou não) possam realizar a leitura de
parte do trabalho ou assistir a comunicações durante a realização do mesmo. Liberali (1994)
reconhece que a figura de debriefer serve para identificar as pessoas que compartilham os
mesmos referenciais teóricos e metodológicos, e ainda esclarece que as pessoas que não
dominam a teoria discutida, mas fazem parte do contexto pesquisado e /ou acadêmico, podem
compartilhar da pesquisa em partes ou na sua totalidade.
Foi neste sentido que dei início ao procedimento debriefing quando apresentei meu
projeto preliminar de pesquisa no 52º Seminário do GEL36 e, como professora convidada,
realizei uma palestra no curso de extensão universitária sobre Elaboração de Projetos em
Linguagem e Educação, do COGEAE37, ministrado pela Profª Sueli Fidalgo, em 2004. Depois de
me aprofundar nas questões da metodologia científica, apresentei a primeira versão do meu
capítulo sobre a pesquisa crítica de cunho colaborativo no 15º

InPLA38, cujo trabalho “A

concepção de ensino - aprendizagem na escola bilíngüe: colaborar para refletir e transformar” fez
parte do simpósio organizado pela Profª Drª Maria Cecília Magalhães, em que o conceito de
colaboração era o fio condutor dos trabalhos apresentados.
Fui convidada a participar de uma mesa redonda na I Semana de Educação da UMC VL39, cujo título “Escola em debate: tecendo fios de concepções e práticas” permitiu que eu
descrevesse as características funcionais e metodológicas da escola de educação bilíngüe,
permitindo uma reflexão a respeito do contexto da pesquisa.
Após a definição pelos referenciais teórico-metodológicos, realizei um estudo de caso
para poder me apropriar dos procedimentos de análise, e neste momento, tive o apoio da Profª.
Drª. Anna Rachel Machado que permitiu que os dados desse estudo de caso fossem discutidos em
36

Simpósio de formação do professor e as linguagens da escola, promovido pelo Instituto de estudos de linguagem
da UNICAMP.
37
COGEAE – Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP.
38
InPLA – Intercâmbio de Pesquisas em Lingüística aplicada promovido pelo Programa de estudos Pós-Graduados
em Lingüística Aplicada da PUC-SP.
39
Universidade de Mogi das Cruzes, Campus Villa - Lobos, em SP.
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sala de aula. O resultado desse trabalho foi publicado na Revista Virtual de Estudos da
Linguagem

40

, em agosto de 2005. Ainda com objetivo de discutir os procedimentos de análise,

apresentei por meio de pôster os dados de dois documentos curriculares, datados das décadas de
60 e de 80, para poder confirmar que o procedimento escolhido permitiria uma análise confiável
dos dados desta pesquisa. Esse trabalho possibilitou que mais de uma análise fosse realizada
durante o desenvolvimento da pesquisa e pude creditar validade à metodologia escolhida.
Assim, após análise dos dados propriamente ditos desta pesquisa, pude compartilhar com
meus colegas do curso de mestrado, em seminário de orientação, coordenado pela Profa. Dra
Fernanda Coelho Liberali, os resultados das análises e também pude discutir e refletir a respeito
de minhas interpretações.
A parceria de leitoras críticas foi também essencial para dar credibilidade a esta pesquisa.
Pude considerar também como debriefer as Profª. Drª. Maria Cristina Damianovic e Es..
Francielle Buzzico Barozzi, mestranda em Educação pela USP-SP. Por ser professora de História
da escola pesquisada, pude considerar a Profª. Francielle também como member checking,
justamente porque faz parte do contexto desta investigação.
Além dessas ações, considerei que o fato de fazer parte do contexto pesquisado,
concordando com Romero (1998:103), com base em Lincoln & Guba (1980), sobre a importância
da pesquisadora estar diretamente envolvida em todo processo, principalmente por ser sua
própria prática o objeto central do estudo, permitiu que eu tivesse maior quantidade de dados
para poder contextualizar a pesquisa de forma mais completa possível.
Imprescindíveis foram as contribuições das Profª. Drª. Tânia Romero e Profª. Drª. Anna
Rachel Machado por participarem da minha Banca de Qualificação, em relação à organização das
partes do texto da dissertação e, principalmente em relação às análises dos dados.
A seguir, apresento a discussão dos resultados das análises.

40

www.revelhp.cjb.net. Acesso em:agosto de 2005.
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O objetivo desta parte é apresentar de que forma a análise dos dados permitiu responder à
questão proposta para esta pesquisa: Quais são as teorias de ensino-aprendizagem que
embasam o Projeto Político-Pedagógico de uma escola de educação bilíngüe? Conforme os
procedimentos explicados anteriormente, essa parte está organizada em dois capítulos.
O primeiro tem como objetivo identificar o contexto de produção e o posicionamento dos
enunciadores em relação aos receptores e as possíveis intenções comunicativas do Projeto
Pedagógico da Escola EB. Para isso, utilizei as análises dos planos dos contextos, do plano
enunciativo e do plano da organização textual em relação aos tipos de discurso e dos aspectos
gerais do texto.
O segundo capítulo tem como finalidade identificar as concepções de ensinoaprendizagem do Projeto Pedagógico da Escola EB. Para tanto, utilizei a análise do conteúdo
temático e das escolhas lexicais do plano da organização textual, conforme já explicados.
Nos documentos anexos, do número 3 a 8, encontram-se reproduzidos os excertos
selecionados do documento da Escola EB, de acordo com o procedimento de seleção, também
explicado na parte destinada à metodologia de pesquisa.

CAPÍTULO 1 – O contexto de produção e o posicionamento dos enunciadores.

Analisando o plano dos contextos em relação ao contexto físico, pude identificar que
tanto o emissor, quanto os destinatários não estão explícitos no texto e pude identificá-los a partir
do conhecimento do processo de produção do PPP do qual fiz parte.
Em relação aos emissores posso afirmar que foram os profissionais que formam a equipe
técnica da escola, constituída de coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais, bem
como de coordenadores de área e de assessores externos, que se reuniram, nos anos de 2002 e
2003, nas próprias instalações da escola, na cidade de São Paulo para escrever o documento. Os
destinatários podem ser considerados os professores, os coordenadores pedagógicos, os
orientadores educacionais, os assessores pedagógicos da escola, supervisores escolares, enfim
todos os educadores envolvidos no trabalho pedagógico e para aqueles que, posteriormente,
vierem fazer parte dele.
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Em relação ao contexto social e subjetivo, os enunciadores ocupam a função de técnicos
em educação e são especialistas ou em pedagogia ou em áreas específicas do conhecimento como
os coordenadores de área. Hierarquicamente, ocupam cargo acima dos professores e, por isso, os
professores são subordinados aos papéis do coordenador, do orientador, dos coordenadores de
área e dos assessores. A escola é uma instituição particular de ensino.
As intenções do Projeto Pedagógico da Escoa EB podem ser identificadas na primeira
página do documento, de acordo com excerto abaixo:

Para as possíveis realizações práticas deste projeto curricular, é necessário
compreendermos a concepção sócio-construtivista da aprendizagem e do ensino.
(...) Apresentaremos a seguir fundamentos antropológicos, filosóficos, psicológicos e
pedagógicos, que sustentam os princípios sócio-construtivistas do projeto pedagógico de
Escola EB (pág.4).

A partir dessas afirmações e dos motivos que levaram a elaboração do Projeto Pedagógico
da Escola EB, explicitados na introdução deste trabalho, posso inferir que o objetivo maior do
texto é explicitar a concepção de ensino-aprendizagem da Escola EB para garantir maior
coerência nas ações pedagógicas da própria escola. A intenção desse Projeto Pedagógico é
explicar os princípios e a opção metodológica de ensino-aprendizagem e convencer os
educadores a respeito da realização do trabalho pedagógico considerando os referenciais do
documento. Para isso, o documento analisado oferece: explicações a respeito da visão de
desenvolvimento, orientações ao trabalho do professor e da equipe técnica, e especificações de
alguns dos objetivos acerca do que os aluno aprendem nessa escola.
Além das características do plano dos contextos, pude verificar, pela análise do plano
enunciativo, elementos que caracterizam o modo de interação com o receptor. Para isso,
identifiquei as marcas enunciativas que mostram a posição dos enunciadores no Projeto
Pedagógico da Escola EB em relação aos receptores.
Os enunciadores são revelados, ao longo do texto, a partir de verbos no tempo presente ( ,
na primeira pessoa do plural (39 aparições), e no futuro do presente.(1 ocorrência). Há também a
presença de pronomes possessivos não dêiticos (61 ocorrências), conforme os exemplos das
tabelas 17 e 18.
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Tabela 17- Exemplos dos tempos verbais que identificam os enunciadores.

Assim partimos do principio de que o aluno ressignifica seu modo de

Presente

posicionar-se criticamente...(pág.4)
Consideramos “cultura” em sentido amplo...(pág.7)
(...) optamos por comentar brevemente as concepções que temos sobre o
aluno e a educação (pág.21)
Adotamos

uma

perspectiva

reflexiva

para

formação

do

corpo

docente.(pág.37)
Entendemos autonomia como capacidade de se conduzir e tomar
decisões...(pág.42)
Futuro

do
Apresentaremos a seguir os fundamentos antropológicos...(pág.3)

presente

Tabela 18 - Exemplos dos dêiticos pronominais que identificam os enunciadores.

Pronomes

(...)nosso projeto preocupa-se com a organização do currículo...(pág.6);

Possessivos

Os propósitos fundamentais da nossa escola é desenvolver alunos capazes

não dêiticos

de falar e escrever nas mais diversas situações comunicativas...(pág.53)
(...)nossa proposta bilíngüe...(pág.6)

O uso de verbos no tempo presente, na primeira pessoa do plural, pode representar a
equipe técnica que elaborou o texto, e também um sujeito que é institucional. O uso de dêiticos
pronominais permite reconhecer que os enunciadores podem ter a intenção de inserir o coenunciador na situação enunciativa e, possivelmente, construir um sujeito que é o do coletivo
particular do trabalho dessa escola. O uso dos dêiticos permite considerar que os enunciadores
podem ser também os destinatários do documento.
Ainda em relação aos enunciadores, também pode ser reconhecido nas ocorrências o
nome da escola no lugar de sujeito das orações como exemplificados a seguir:
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Escola EB incorporou...(pág.67); A Escola EB optou...(pág.54,.60); A Escola EB
será...(pág.61)

Ou ainda pelo uso da palavra “escola” como, por exemplo:

(...)a escola tem como preocupação...(pág.36); a escola é um centro de formação...(pág.38);
(...)é de fundamental importância a escola filtrar...(pág.61) e a escola está constantemente em
busca de novos materiais...(pág.67).

A primeira situação descrita possibilita identificar um sujeito que é institucional, pois
ocorre o uso explícito do nome da própria instituição, no lugar de sujeito das orações. Na segunda
situação, ocorre também um sujeito institucional materializado no nome “escola”, que se realiza
na terceira pessoa, mas por substantivo. Nesses casos, a palavra escola está se referindo à escola
em foco. No entanto, pude reconhecer, em outras passagens do texto, que a palavra “escola”
nomeia às escolas de modo geral e, portanto, constitui um sujeito genérico. Essa possível
intenção, de generalização, pode ser exemplificada a partir dos seguintes excertos:

(...) as escolas inclusivas reconhecem...(pág.33); as escolas encaminham...(pág. 18) e as escolas
deste século...(pág.13).

Em relação aos destinatários, além dos dêiticos já mostrados, encontrei 86 referências ao
trabalho pedagógico, sendo 59 ocorrências em relação às ações do professor, 7 em relação ao
trabalho do coordenador pedagógico , 20 menções ao agir do orientador educacional e 2 ao papel
do diretor. Os funcionários são mencionados 3 vezes. São 129 ocorrências que fazem referência
aos alunos, o que me permite também considerá-los como destinatários do Projeto Pedagógico,
uma vez que serão eles os receptores das ações que estão veiculadas no documento.
Na análise das modalizações, constatei a presença de 48 verbos com valor de
modalizações deôntico e 23 de valor epistêmico, exemplificados a seguir:
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Tabela 19- Exemplos de modalização.

Valor deôntico
(...) parte da responsabilidade na formação dos alunos é da escola e dos professores, que
precisam(...) conhecer as demandas da sociedade...(pág.4)
(...) é preciso que o educador conheça diferentes praticas pedagógicas e saiba escolher
entre elas, a mais adequada...(pág.5)
Assim ele(o professor) deve avaliar a aprendizagem da criança...(pág.6)
O educador deve ter o seu próprio comportamento mediado por conceitos informados e
criticos...(pág.11)
O tratamento didático, portanto, precisa orientar-se de maneira heterogênea.(pág.52)

Valor epistêmico
Introduzir debates na educação possibilita aos professores refletirem sobre os valores e os
princípios...(pág.4)
Refletindo-se sobre como ensinar, a psicologia pode ajudar a pensar a questão de como se
constrói o conhecimento.(pág.5)
(...) ao trabalhar a questão da moradia (o professor) poderá contemplar questões relativas ao
meio ambiente...(pág.12)
Estas aulas (de recuperação) podem ser ministradas pelo próprio professor...(pág.19)
Analisando os textos escritos que costumam ser considerados adequados para os leitores
iniciantes...(pág.51)
(A matemática) Por ser um instrumento de comunicação (...) é possível representar, explicar,
estabelecer relações, explorar, interpretar a realidade e atuar sobre ela.(pág.55).

A presença de modais deônticos permite inferir que os fatos enunciados são considerados
como fatos desejáveis e necessários à luz dos valores da instituição. Já os modais epistêmicos
apresentam o grau de probabilidade e a certeza de que as ações propostas atingirão ou não as
intenções do documento.
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O conteúdo apresentado por meio dessas modalizações está vinculado às ações prescritas
ao trabalho do professor. Os modais deônticos veiculam ações como se fossem regras ou ordens a
serem seguidas. Embora pareçam convencer o receptor de que as escolhas apresentadas no texto
possibilitarão a realização da proposta pedagógica, as modalizações epistêmicas parecem
suavizar as prescrições.
No plano enunciativo, identifiquei os aspectos mais gerais do texto do plano global. O
documento é composto por 71 páginas, sendo 3 delas destinadas às referências bibliográficas. A
capa do documento traz impresso o logotipo da escola e o título de Projeto Pedagógico, além de
apresentar a data da sua publicação, em tamanho maior que o próprio título. O índice apresenta
nove títulos organizados em ordem crescente, porém a numeração se repete após o item V,
iniciando a ordem crescente novamente. Além disso, apresenta variações no tipo de letra, no uso
de negrito e de letras maiúsculas para os títulos e os subtítulos. Estes subtítulos não obedecem a
uma seqüência, o que interfere na compreensão do índice que, por sua vez, tem como finalidade
auxiliar o leitor a ter uma noção geral do conteúdo e a localizar as seções e as sub-seções do
documento.
No plano global, pude verificar que o conteúdo temático é formado pelos seguintes
temas: os fundamentos antropológicos, filosóficos, psicológicos e pedagógicos que contém as
referências aos pressupostos teóricos que sustentam as escolhas do Projeto Pedagógico; os
princípios socioconstrutivistas que explicitam as características da concepção adotada; os
critérios para organização do currículo, o sistema de avaliação; o trabalho da orientação
educacional; a metodologia de formação dos professores e a proposta curricular de cada
segmento de ensino, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
O documento analisado pode ser inserido em uma das categorias de planejamento
educacional discutidas por Vasconcellos (1995/2004), a do Planejamento da Escola, que também
é chamado de Projeto Político-Pedagógico.

Destaco que o objetivo do marco conceitual do

documento da Escola EB está relacionado ao que este autor chamou de marco referencial e seu
objetivo é definir a opção da instituição escolar em relação à maneira como concebe a realidade
- marco situacional - , como revela os seus desejos em relação a realidade - marco filosófico - e
como indica os instrumentos que possibilitarão a realização dos desejos, ou seja, os elementos
que orientarão as ações de ensino-aprendizagem- marco operativo e programação.
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Identifico como sendo o marco situacional a apresentação dos Fundamentos
Antropológicos, porque definem a opção da instituição em relação à maneira como todos os
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem influenciam à constituição dos alunos enquanto
seres humanos. O marco filosófico coincide com o que o Projeto Pedagógico da Escola EB
denomina de Fundamento Filosófico que corresponde ao ideal geral da escola, das intenções na
formação de pessoas críticas e reflexivas. Os itens chamados de Fundamento Psicológico e
Fundamento Pedagógico podem ser identificados como parte do marco operativo que envolve as
dimensões

pedagógica,

comunitária

e

administrativa,

também

discutidas

por

Vasconcellos,1995/2004).
De modo geral, o texto analisado dá maior ênfase à dimensão pedagógica, pois seu
conteúdo está mais ligado às ações dos professores, aos conteúdos que os alunos aprenderão, às
situações de avaliação e às estratégias de ensino-aprendizagem. Quanto à dimensão comunitária e
à administrativa, ao diagnóstico e à programação, não há menção.
Com a finalidade de ampliar a análise do plano global, busquei reconhecer o tipo de agir
representado no texto do documento. Os registros destacados na tabela 20 exemplificam de que
modo o agir fonte, o agir prescritivo e o agir decorrente foram representados no Projeto
Pedagógico da Escola EB.
Pude identificar a menção do agir-fonte pelas referências que o texto apresenta aos
documentos oficiais que caracterizam o efeito cascata. São 4 as citações aos Referenciais
Curriculares de Educação Infantil e 7 aos PCNs de forma explícita. Reconheço que existe uma
referência, de forma implícita, às determinações da LBD 9394/96, em relação à inclusão escolar,
quando o texto apresenta a proposta da escola para a inclusão escolar. Ainda acerca do agir-fonte,
identifico que a menção ao trabalho realizado anteriormente, em outras escolas, serve como
referência a um tipo de trabalho já realizado.
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Tabela 20- Exemplos do tipo de agir-fonte.

Os objetivos e conteúdos de ensino de língua inglesa que estão relacionados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e que traduzem nossas intenções
educativas...(pág.9)
Agir -fonte

Tradicionalmente ou as escolas encaminham esses alunos (os com dificuldades de
aprendizagem) às aulas particulares ou estes alunos são tratados por psicólogos
(pág.18).
A questão da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na rede
regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez mais em evidência
(...) com seus respectivos direitos e deveres de participação e contribuição social
(pág.32).

Há também a menção ao agir-decorrente que se refere ao uso posterior do documento, o
que pode ser relacionado ao uso dos educadores da instituição e dos próprios alunos que serão
beneficiados pelas ações prescritas aos professores. O agir-decorrente dos alunos pode ser
identificado pelos verbos que descrevem os objetivos de ensino-aprendizagem, ou seja, o que os
alunos poderão fazer com aquilo que vão aprender. Também reconheci o agir-decorrente do
professor nos fragmentos dos textos que se referem à sua formação. A proposta de formação
explicitada no documento indica que a escola também se responsabiliza pela formação dos
professores e oferece reuniões específicas para esse fim, visando alcançar um objetivo.
Essa intenção está representada pelo uso de verbos no futuro do presente, destacados na tabela a
seguir.
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Tabela 21- Exemplos do tipo de agir-decorrente.

Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar
Agir decorrente do aluno

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da
linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações
matemáticas (pág.57).
Identificar acervos públicos de arte; museus, bibliotecas, centros de cultura,
etc (pág.62).
O aluno da Escola EB terá ao termino do ensino fundamental II condições de
tecer suas primeiras análises acerca do mundo em que vive e estará apto para,

do professor

decorrente

Agir

no ensino médio, alçar vôos mais altos...(pág.62).
(...) a escola está voltada para a formação continuada e permanente de seus
profissionais, de modo a favorecer sua autonomia e a formação de um
educador engajado e participante da construção das concepções que irão reger
sua atuação pedagógica (pág.36).

No documento, predomina o agir prescritivo em relação às ações dos educadores. Já
sobre o agir do professor, ocorrem mais descrições de ações que são representadas por frases
assertivas e, de acordo com a análise do plano enunciativo, por modais deônticos que veiculam
ações como se fossem regras sendo amenizadas pelos modais epistêmicos (vide exemplos da
tabela 22). Há também uma extensa descrição em relação ao agir prescritivo do orientador
educacional que compreende dez páginas do documento; o que permite inferir ou uma
valorização deste profissional; em relação ao agir do coordenador pedagógico, que só é
mencionado em três páginas, ou uma necessidade maior da escola em definir minuciosamente o
trabalho daquele profissional.
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Tabela 22- Exemplos do tipo de agir-prescritivo.

O professor é tido como orientador desse processo (o de ensino-aprendizagem), cuja
Agir-prescritivo

função consiste em discutir, fundamentar e sistematizar os processos de construção
dos alunos...(pág.8).
É preciso que o educador conheça diferentes práticas pedagógicas e saiba escolher
entre elas, a mais adequada...(pág.5).
A partir da analise dos processos individuais de aprendizagem, o professor vai
disponibilizando

estratégias

para

auxiliar

os

alunos

que

apresentam

dificuldades...(pág.19).

A análise do plano da organização textual em relação aos tipos de discurso permitiu
inferir qual a representação do agente produtor, ao assumir uma determinada organização textual,
em relação aos destinatários de seu texto, bem como o efeito que desejaria produzir neles. Pude
reconhecer que o texto apresenta tanto uma relação implicada dos produtores como uma relação
autônoma.
As referências dêiticas apresentadas pela análise do plano enunciativo – nossa escola,
nosso projeto,os verbos marcados pelo tempo verbal presente na primeira pessoa do plural partimos, optamos, consideramos - e a presença do nome próprio da escola, relacionadas ao
enunciador do texto, permitem identificar as características de um discurso que aproxima o
enunciador do destinatário. Além disso, encontrei duas ocorrências de frases interrogativas que
remetem aos protagonistas da interação verbal, destacadas abaixo:

Afinal - poderiam nos perguntar – quem é que não sabe que “cada um é um, e diferente de
todos os demais?” (pág.22).
Porém será que a educação que praticamos tem conseguido efetivar esse princípio?(pág.22).

A identificação dessas marcas textuais permitem observar uma relação implicada dos
enunciadores, indicando a existência de uma relação conjunta do mundo representado pelos
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homens e do mundo representado no texto. Quando o enunciador antecipa a pergunta que o leitor
poderia fazer, revela pressupostos subjetivos em relação ao destinatário. Esta inferência pode ser
mais uma das características de um discurso interativo.
A construção de uma relação autônoma atrelada às condições de produção possibilita
interpretar que o mundo representado discursivamente é distante do mundo empírico. Neste plano
de análise, há várias marcas no texto que me levam a esta conclusão. As primeiras indicam
ausências e marcas do discurso interativo como, por exemplo, as ausências de frases não
declarativas, de dêiticos e de verbos e/ou pronomes que remetem aos enunciadores e receptores
do texto. As segundas marcas puderam ser identificadas a partir das características do discurso
teórico proposto por Bronckart (1997/1999), tais como o predomínio de tempo verbal presente,
organizadores lógico-argumentativos, referências a intertextos científicos e referenciação dêitica
intratextual, que foram exemplificados abaixo:

Tabela 23- Exemplos das características do discurso teórico.

Tempo
presente

verbal O modo como o educador compreende seu aluno...(pág.3).
Um currículo é um elo que se situa entre a declaração de princípios e
sua tradução operacional (pág.10).
...a escola está voltada para a formação continuada e permanente de
seus profissionais...(pág.36).
O aprendizado de dois idiomas implica na compreensão de duas
culturas...(pág.67).
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Tabela 23 - Exemplos das características do discurso teórico (cont).
Organizadores

As diferentes áreas de conhecimento, de um modo ou de outro veiculam

lógico-

ensinamentos sobre temas transversais, mas a sua complexidade faz

argumentativos

com que nenhuma área isoladamente possa explicá-los, pois as
questões

transversais

inter-relacionam

diferentes

campos

do

conhecimento (pág.12).
Desta forma, a escola não pode eximir-se de trazer para a rotina
escolar os recursos tecnológicos...(pág.13).
Em síntese, portanto, o trabalho da orientação educacional atende a
quatro objetivos...(pág.31).
A princípio trata-se de criar um espaço de discussão e reflexão sobre a
questão da inclusão...(pág.32).
Referências

a Para Vygotsky, ao investigar a capacidade da criança de desempenhar

intertextos

atividades com ajuda de adultos ou colegas...(pág.6).

científicos

As diferentes competências, segundo Schön (2000) exigidas dos
professores podem ser sintetizadas da seguinte forma...(pág.37).

Referências

A psicologia, enquanto ciência, esta presente na nossa pratica

dêiticas

escolar(...).Ela tem dado suporte para pensar sobre questões, que no

intratextuais.

cotidiano escolar, devem ficar em primeiro plano(pág.5).
Essa aprendizagem que se realiza na cooperação com os outros, entre
nível de desenvolvimento real e o potencial, é classificada por Vygotsky
de zona de desenvolvimento proximal. Isso significa que a criança terá
que percorrer um caminho para consolidar funções ainda em processo
de amadurecimento (Rego, 1998:73) (pág.6).

É possível afirmar que a presença simultânea desses dois tipos de discurso prende-se à
intenção dos enunciadores em apresentar, por meio do discurso teórico, a concepção de ensinoaprendizagem da escola, como opção da equipe técnica, como “experts” sendo, portanto,
consideradas neste contexto como verdades autônomas. Já as referências dêiticas, o tempo verbal
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na primeira pessoa do plural e as frases interrogativas, típicas de um discurso interativo, podem
indicar a intenção do agente produtor em chamar a atenção do destinatário na tentativa de buscar
sua aprovação, principalmente pelo uso de frases assertivas na primeira pessoa do plural, como
por exemplo:

(...) é necessário compreendermos...(pág.3); (...) para concretizarmos o ensino...(pág.9) e
(...)necessitamos planejar...(pág.13).

Em relação às seqüências, pude reconhecer a ocorrência das seqüências argumentativas,
explicativas e descritivas de ações, combinadas entre si. Isto pode ter sido uma escolha, devido ao
objetivo geral da produção do Projeto Pedagógico da Escola EB, que é apresentar ao leitor a
concepção da escola. Segundo Bronckart (1997/1999), tanto as seqüências argumentativas quanto
as explicativas buscam isolar um elemento do tema a ser tratado e, geralmente, apresentam -no de
acordo com as características presumidas do destinatário. Aquilo que as diferencia são as
intenções de explicar o tema em questão ou de argumentar um ponto de vista. Já as seqüências
descritivas de ação geralmente estão articuladas a outras seqüências e buscam evidenciar, em
detalhes, os elementos do objeto do discurso, bem como guiar o olhar do destinatário.
Possivelmente a escolha pela seqüência argumentativa prende –se ao fato de o tema
desenvolvido ser controverso, pois em alguns momentos o texto apresenta-se organizado por
premissas, argumentos, contra-argumentos e conclusão, que, segundo Bronckart (1997/1999),
não precisam estar necessariamente nessa ordem e podem às vezes, apresentar -se de modo
simplificado, sem a presença das fases citadas. Um exemplo disso está na utilização de retomadas
históricas, com tempo verbal no passado, para apresentar características de um modelo
pedagógico. Essa marca verbal sugere um tempo delimitado e serve para que sejam apresentados,
por meio do uso do tempo verbal presente, contra-argumentos relacionados ao modelo a ser
adotado. Essa escolha mostra que a proposta pode ter um tempo que será duradouro, a partir da
leitura do documento.
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Tabela 24 - Exemplos da seqüência argumentativa.
O ensino de Geografia passou por uma série de transformações nos últimos anos.Durante
muito tempo, era caracterizado pelo estudo descritivo das paisagens naturais e
humanizadas. Exigia-se do aluno a descrição e a memorização dos elementos que
compõem a paisagem.(...) Vivemos hoje, uma nova fase no que se diz a respeito do ensino
de geografia. (...) O ensino de Geografia promove então, contato entre o aluno e os
fenômenos que resultam na construção da paisagem, num processo de reconhecimento
das formas de atuação do indivíduo no meio e as contradições, conflitos e impactos
resultantes da relação homem/natureza (pág.60).

Esse recurso também ocorre em outras áreas de conhecimento, como na área de Ciências,
de História e de Língua Portuguesa.
Pude reconhecer que as seqüências explicativas estão atreladas às seqüências
argumentativas e também que sua finalidade é constatar a opção da concepção de ensinoaprendizagem da Escola EB como legítima, explicando causas e razões dessa opção. Em seguida,
o texto apresenta a fase de problematização, que segundo Bronckart (1997/1999) busca explicitar
o porquê ou o como, o que pode ser exemplificado na tabela 25.

Tabela 25 - Exemplos da seqüência explicativa.

As imagens que o professor projeta para seus alunos influem decisivamente nas suas atitudes
em sala de aula, nas atividades didáticas que elabora e nas expectativas quanto à aprendizagem
dos mesmos (pág.3).
O modo como o educador compreende seu aluno, como espera que ele se comporte e o que dele
aguarda nas situações de aprendizagem são geralmente decorrentes de imagens coletivas
difundidas histórica e socialmente pelas sociedades e pelas tradições escolares (pág.3).
Refletir criticamente sobre as imagens criadas para e elos alunos, possibilita ao educador
reconstruí-las, escapar mais freqüentemente dos modelos e generalizações, e fazer escolhas
próximas de uma proposta educacional que valoriza a singularidade de cada indiíiduo...(pág.3).
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A fase de resolução pode ser identificada pelas características do discurso teórico já
apresentadas que buscam explicações legitimadas pelas referências a intertextos científicos e
pelas modalizações lógicas. Ressalto que, em algumas passagens do texto, essa fase é
desenvolvida, introduzindo poucas informações capazes de responder a questão, principalmente
em relação à explicação de alguns conceitos, pois estes podem interferir na compreensão do
destinatário. Exemplos: conhecimentos prévios (pág.5), cooperação como estratégia de ensinoaprendizagem (pág.6), múltiplas metodologias didáticas particulares (pág.8), conhecimento de
mundo e sistêmico (pág.9), transversalidades (pág.11), heteronomia intelectual (pág.19),
metacognição (pág.21), bons e velhos referenciais (pág.22),desenvolvimento de projetos(pág.25),
processo reflexivo (pág..37), homologia dos processos (pág..38), cidadania (pág..49), reflexão
crítica (pág.50), aprendizagem significativa (pág.56), conceitos estruturantes (pág.58),
integração (pág.66), entre outros.
A seqüência descritiva, como já foi exposto, é considerada uma seqüência que se
relaciona a uma ou mais seqüências principais. Neste caso, a seqüência descritiva de ação está
entrelaçada às seqüências explicativas e argumentativas, e referem-se às ações dos educadores,
principalmente ao agir-decorrente do professor e ao agir-decorrente dos alunos, conforme
destacados na análise do plano global em termos do agir. Acrescento a esta discussão o fato de
que os verbos usados para referir-se ao trabalho do professor e do aluno ora aparecem na forma
nominal infinitivo ora no modo imperativo. Porém, o que diferencia essas ações, é que as dos
alunos são apresentadas em forma de itens, organizadas em uma ordem vertical, e as ações dos
professores encontram-se na maior parte do documento, como parte das seqüências explicativas e
argumentativas.
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Tabela 26 – Exemplos dos tempos verbais usados para descrição de ações.

Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de

Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento
alunos

Descrição de ações dos

textos escritos...(pág.55).

adequado e eficiente... (pág.55),
Resolver situações problemas...(pág.56).
Elaborar perguntas e hipóteses, selecionando e organizando dados e idéias para
resolver problemas (pág.59).
Utilizar diferentes materiais, instrumentos e procedimentos nas diferentes linguagens

Descrição de ações dos professores

da arte...(pág.62).
Assim parte da responsabilidade na formação dos alunos é da escola e dos
professores, que precisam cada vez mais conhecer as demandas da sociedade em
relação á personalidade do indivíduo, desenvolver nos alunos a consciência da
realidade e moldar projetos de atuação e inserção dos alunos a seu meio (pág.4).
Introduzir debates na educação possibilita aos professores refletirem sobre os
valores e os princípios que estruturam as suas concepções de ensino, para que
façam escolhas mais conscientes sobre os pressupostos de sua pratica (pág.4).
Proporcionar atividades que facilitem a construção, apropriação e consciência das
potencialidades humanas...(pág.65).

Essas ocorrências permitem inferir que o enunciador pode ter a intenção de constituir um
agir coletivo com características próprias deste local de trabalho. A presença de recursos
argumentativos e explicativos pode indicar que o objetivo do enunciador é fazer com que os
destinatários do documento ajam em uma determinada direção, o que exigiria convencê-los a
aceitar este modo de agir.
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CAPÍTULO 2 - As concepções de ensino – aprendizagem da Escola EB.

Este capítulo tem como finalidade apresentar a discussão dos dados a partir análise do
conteúdo temático do plano da organização textual para identificar as concepções de ensinoaprendizagem do Projeto Pedagógico da Escola EB, nos aspectos que caracterizam as ações
pedagógicas. Essa análise busca, no conjunto de informações explicitadas no texto, as escolhas
lexicais, e os conhecimentos que poderiam fazer parte da memória dos enunciadores, antes de
iniciar a ação de linguagem em relação às concepções de ensino-aprendizagem do texto
analisado. Esse procedimento permitiu identificar que ocorrem, prioritariamente, duas
concepções de ensino-aprendizagem no documento: a concepção cognitivista e a SHC.
Reconheci essas duas concepções na maioria das categorias de interpretação, tais como:
os objetivos e as finalidades da educação bilíngüe, a seleção e a organização dos conhecimentos,
o papel da L1 no ensino-aprendizagem de L2, o papel do professor e do aluno e os tipos de
tarefas de ensino – aprendizagem. Verifiquei pouquíssimas marcas lingüísticas que indicavam a
concepção behaviorista e que se referiam à avaliação. Pude observar ainda possíveis
interpretações sob ponto de vista cognitivista e SHC, em um mesmo aspecto. Isto poderia ocorrer
devido ao pouco desenvolvimento da fase de resolução da seqüência explicativa, apontado na
análise da seção anterior.
A seguir, apresento de que forma pude relacionar o conteúdo temático e as escolhas
lexicais, em cada categoria de interpretação. Nessa discussão, indico quais excertos contém a
reprodução dos fragmentos selecionados para essa análise e que se encontram nos anexos deste
trabalho.

2.1. Os objetivos e as finalidades da educação bilíngüe.

Ao selecionar os fragmentos do texto que buscam definir os objetivos e as finalidades da
educação bilíngüe, pude identificar características da teoria SHC e da cognitivista.
Em relação à primeira concepção, destaquei o papel fundamental dos conhecimentos
culturais ensinados na escola para o desenvolvimento social e individual do aluno (excerto 1) e
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a possibilidade de formar pessoas capazes de agir de maneira autônoma e de transformar
criticamente o mundo que vive(excerto 2).
Os aspectos culturais puderam ser reconhecidos pelo léxico: aprendizagem de saberes e
formas culturais; percepção da cultura do outro e de si próprio; e os aspectos sociais e
individuais representados pelas escolhas: processos psicológicos influenciados pelo meio
culturalmente organizado; socialização e individualização; para que se individualizem; o
desenvolvimento e o crescimento pessoal e social dos alunos; conhecimento próprio;
interação que estabelece com outros sujeitos. A partir dessas escolhas, é possível inferir que a
escola se responsabiliza em ensinar os conhecimento que são produzidos por uma determinada
cultura assim como pelo desenvolvimento individual e social dos alunos.
Uma escola comprometida com aspectos culturais e com atividades que promovam o
desenvolvimento dos alunos poderia considerar, concordando com Vygotsky (1930/2003;
1934/2000), que o ser humano não é um indivíduo isolado, mas como um sujeito que está
inserido em um contexto, cujos aspectos sociais, culturais e históricos podem proporcionar ou
restringir o modo de agir e pensar das pessoas.
Quando o texto se refere à função da escola (excerto 1), que é promover o
desenvolvimento e o crescimento pessoal e social dos alunos, posso inferir que o enunciador
esteja levando em consideração que o desenvolvimento está associado à apropriação dos
instrumentos externos, por meio das atividades propostas pela escola. Essa inferência pode ser
reconhecida na expressão: o acesso à aprendizagem de saberes e formas culturais. O que o
texto possivelmente se refere quando afirma que o saber é - uma das fontes principais para
que se individualizem, poderia ser relacionado ao desenvolvimento intramental e intermental
(Vygotsky, 1930/2003). O enunciador recorre às nominalizações - socialização e
individualização – talvez como um recurso para dar ênfase a este conceito.
Em relação à possibilidade de formar pessoas capazes de agir de maneira autônoma e de
transformar criticamente o mundo em que vive (excerto 2), destaco que ocorre a repetição do
adjetivo “crítica(o)” para indicar o que se espera do agir do aluno: posicionar-se de maneira
crítica; posicionar-se de forma crítica; indivíduos críticos; leitor crítico.
Essas escolhas podem indicar uma das características da abordagem crítica de educação
bilíngüe que, segundo Baker (2001), baseado em Freire (1970,1979), apontam que o domínio de
uma língua majoritária pode ser um instrumento para a compreensão dos mecanismos de
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controle e uma ação reflexiva no ambiente em que o aluno vive. Este ambiente é nomeado no
texto como sendo a: a sociedade, os contextos públicos e privados e as situações sociais. Essa
nomeação permite inferir que a escola compromete-se com o agir decorrente do aluno, e que ela
tem por finalidade modificar o contexto social, de modo que as pessoas possam conquistar uma
emancipação em relação à processos de dominação. Desse modo, a aprendizagem de L2
possibilita a construção de uma identidade que permite ao aluno agir com autonomia e
independência em diferentes culturas, respeitando a diversidade que as constituem.
Embora o agente produtor tenha realizado escolhas que permitam identificar um
posicionamento SHC em relação aos objetivos e as finalidades da educação bilíngüe, pude
também identificar outros aspectos que podem relacionar-se às características da concepção
cognitivista de ensino-aprendizagem: o desenvolvimento das habilidades lingüísticas que
caracterizam a abordagem global de educação bilíngüe (Baker, 2001).
Uma das finalidades da educação bilíngüe é permitir ao aluno fazer parte da comunidade
de L2. Especificamente, na abordagem global, esse objetivo será atingido se a escola favorecer
situações didáticas que levem o aluno a aprender a ler e a escrever, naturalmente, a partir de um
ensino que integre as quatro habilidades da língua. É possível identificar que este objetivo seja
uma opção dos enunciadores do Projeto Político da Escola EB (excerto 3), pois as escolhas dos
verbos - ler, escrever, ouvir e falar – remetem diretamente às habilidades da língua citadas
anteriormente. Ocorre também a presença de nominalizações - leitura, escritura, audição e fala
- que podem indicar um recurso por parte dos enunciadores de repetição, a fim de enfatizar
essas quatro habilidades. Esse desenvolvimento, na perspectiva global de educação bilíngüe
pode levar o aluno a desenvolver uma comunicação eficiente.
Em relação ao desenvolvimento da capacidade comunicativa, no Projeto Pedagógico da
Escola EB são apresentadas as seguintes afirmações:

Excerto 4
Comunicar-se de forma bilíngüe é uma das garantias concedidas aos nossos alunos,
como também a flexibilidade de pensamento necessária numa sociedade globalizada, onde as
relações já não possuem mais fronteiras físicas e, portanto, não devem possuir barreiras de
comunicação.
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Ser “cidadão do mundo” é o que intentamos proporcionar aos nossos alunos, de
modo a possibilitar uma flexibilidade lingüística para transitar e questionar formas e modos
de encarar a vida e as regras de uma sociedade em constante transformação (pág.7).

Na parte do documento que discute o desenvolvimento da capacidade de comunicação,
aparece, no primeiro período do parágrafo, a asserção “Comunicar-se de forma bilíngüe é uma
das garantias concedidas aos nossos alunos” que indica a relevância do ensino bilíngüe e que a
função da comunicação parece ser privilegiada pela escola.
O que difere as diferentes abordagens de educação bilíngüe é maneira como a linguagem
é considerada. Se a linguagem for entendida como uma forma de ação no mundo, estará
vinculada aos pressupostos SHC. Na seqüência do texto, é possível inferir que essa
comunicação pode ser entendida como uma forma de agir no mundo quando é apresentada a
intenção da escola em formar pessoas que possam transitar e questionar formas e modos de
encarar a vida e as regras de uma sociedade em constante transformação.
Na afirmação - Ser “cidadão do mundo” é o que intentamos proporcionar aos nossos
alunos – é possível compreender que há um esforço por parte dos enunciadores para atingir um
objetivo. A escolha do verbo intentamos – mostra que há um objetivo ainda a ser alcançado
durante a formação do aluno crítico. Este aspecto indica à busca da concretização da finalidade
da escola em formar alunos capazes de usar a língua como forma de agir criticamente. Posso
reconhecer o caráter social dessas escolhas lexicais, porém são os aspectos ligados à inserção do
aluno no mundo globalizado que é, de acordo com o enunciador, uma garantia concedida, e
portanto pode ser relacionado ao compromisso assumido pela escola.
Esse compromisso com o desenvolvimento da comunicação em inglês pode ainda ser
exemplificado por meio das escolhas dos verbos no infinitivo, que estão relacionados ao uso que
o aluno poderá fazer da língua, destacados a seguir:
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Excerto 5
O termo bilíngüe geralmente é usado para definir uma pessoa que é capaz de fazer uso da
segunda língua em situações informais ou de rotina, mas a depender do contexto, profissional,
pessoal ou acadêmico esta definição não será suficiente. Na nossa escola consideramos
bilíngüe o aluno que for capaz de, no Brasil ou em países que fazem uso do idioma:
•

Utilizar a língua inglesa em situações informais.

•

Em situações acadêmicas, ingressar em escolas internacionais com equivalência
curricular no Brasil ou no exterior.

•

Em situações que exijam conhecimento geral, assistir telejornais, ler revistas, assistir
filmes, utilizar a internet, enviar e-mails etc.

Os objetivos e conteúdos de ensino da língua Inglesa que estão relacionados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e que traduzem nossas intenções educativas são:
•

Identificar a Língua Inglesa e seu papel em nossa sociedade e no mundo.

•

Usar a língua para entender o mundo e a si próprio.

•

Ter acesso a conhecimentos diversos de diferentes lugares do mundo.

•

Utilizar a linguagem oral e escrita em diferentes situações de comunicação.

•

Conscientizar-se criticamente dos usos da linguagem, inclusive no nível lingüístico.

•

Valorizar a leitura no processo de formação geral do indivíduo

As primeiras ocorrências observadas no excerto 5, tais como: utilizar a língua inglesa em
situações informais, em situações acadêmicas; ingressar em escolas internacionais com
equivalência curricular no Brasil ou no exterior; em situações que exijam conhecimento geral,
assistir telejornais, ler revistas, assistir filmes, utilizar a internet, enviar e-mails etc, podem
indicar um agir decorrente dos alunos em relação ao conhecimento que será ensinado pela escola.
Este agir ainda pode vincular-se à abordagem funcional da linguagem, com base nos estudos
cognitivistas, que é usar a língua para determinadas funções e poder inserir e adaptar o sujeito na
comunidade de L2.
Esta análise permitiu inicialmente inferir que os enunciadores se preocupam com um
desenvolvimento que é individual, isto é, com a maneira como os sujeitos aprendizes vão usar
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aquilo que aprenderam. Essas escolhas pouco apontam para questões de mudanças sociais amplas
em decorrência das individuais. Porém, este último aspecto pode ser reconhecido no texto,
quando o enunciador relaciona a aprendizagem de inglês com a finalidade de ação crítica no
mundo, como em: Identificar a Língua Inglesa e seu papel em nossa sociedade e no mundo;
Usar a língua para entender o mundo e a si próprio; Conscientizar-se criticamente dos usos da
linguagem, inclusive no nível lingüístico.
A concepção cognitivista pode também ser identificada no texto quando o enunciador
vincula o desenvolvimento individual às capacidades de aprendizagem:

Excerto 4
Entendemos que o aluno é o sujeito do processo de aprendizagem, podendo apresentar maior
ou menor habilidade nas diferentes áreas do conhecimento (Linguagem, Lógica / Matemática,
Artes etc). Buscamos na sala de aula e fora dela, através do trabalho individualizado e em
pequenos grupos, possibilitar uma melhor avaliação e valorização destas habilidades, sempre
apoiando o aluno em seus modos de pensar e agir (pág.19).
Fazendo valer o princípio do atendimento individualizado, a organização da rotina de
acompanhamento dos alunos contempla diversas modalidades de ajuda pedagógica (pág.19).

O texto parece dar ênfase ao desenvolvimento individual quando apresenta as seguintes
escolhas lexicais: trabalho individualizado; apoiando o aluno em seus modos de pensar e agir
e atendimento individualizado. Já o aspecto da interação, ou seja, o modo como o outro pode
fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, pode ser identificado apenas quando o texto
apresenta a possibilidade do trabalho em pequenos grupos. A participação do outro no processo
de ensino-aprendizagem é valorizada tanto por Piaget como por Vygotsky, porém Piaget destaca
que a cooperação surge da interação entre as próprias crianças, devido à relação de igualdade .
Por isso que o trabalho em pequenos grupos, a ênfase ao trabalho individualizado e a ausência
do papel do professor observados no excerto 4 poderiam ter maior conexão com a concepção
cognitivista.
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2.2. A seleção e a organização dos conhecimentos.

Em relação aos conteúdos escolares, o texto indica que não é possível a escola se
responsabilizar pelo conjunto total de conhecimentos historicamente acumulados e reconhece que
uma seleção é necessária quando ocorre a seguinte asserção: É de fundamental importância à
escola filtrar e ajudar a organizar essas múltiplas informações que vagueiam pelo mundo, não
no sentido de dizer ao aluno o que é melhor, mas instrumentalizando-o para apreender melhor
a realidade (excerto 6). É possível afirmar que o Projeto Pedagógico da Escola EB está
comprometido com a seleção de conhecimentos relacionados ao agir decorrente dos alunos, ou
seja, para que os alunos tenham instrumentos – as múltiplas informações que vagueiam pelo
mundo - para conhecer o mundo – para aprender melhor a realidade.
Desse modo, a seleção dos conhecimentos é necessária para a Escola EB e essas decisões
podem ser do sujeito que é a escola, ou seja, a tomada de decisões curriculares parece ser mais
uma responsabilidade institucional, o que envolve antecipar o que será ensinado e como será
ensinado, determinando o agir decorrente do professor.
Casos de inclusão escolar são previstos no documento analisado, estando em consonância
com a legislação educacional brasileira, o que caracteriza o efeito cascata dos textos que
veiculam prescrições ao trabalho educacional (excerto 6). No período - As adaptações
curriculares que possa necessitar um aluno – é aberto um espaço de possibilidades para a escola
atender, quando necessário, casos de inclusão, por meio da adaptação curricular.
Tendo em vista a necessidade de fazer uma seleção dos conhecimentos, pude reconhecer
aspectos que caracterizam a seleção dos conteúdos na perspectiva SHC e outros na concepção
cognitivista.
As características sociais, históricas e culturais do conhecimento como critério para
seleção dos conteúdos (excerto 6), a condição da língua ser objeto e instrumento de ensinoaprendizagem (excerto 7) e a conexão dos conhecimentos escolares com as atividades sociais
(excerto 8) poderiam ser identificadas como características da concepção SHC.
Um exemplo das características sociais e históricas do conhecimento pode ser reconhecido
no excerto 6, extraído da parte do documento que apresenta a visão da área de Geografia:
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Excerto 6
O ensino de Geografia promove então, o contato entre o aluno e os fenômenos que resultam na
construção da paisagem, num processo de reconhecimento das formas de atuação do
indivíduo no meio e as contradições, conflitos e impactos resultantes da relação
homem/natureza (pág.58).

O texto apresenta marcas lexicais que indicam a influência do pensamento marxista tais
como: processo de reconhecimento das formas de atuação do indivíduo no meio e as
contradições, conflitos e impactos resultantes da relação homem/natureza. O Projeto Pedagógico
da Escola EB reconhece em seu texto, que a ação do homem transforma o meio ambiente que, da
mesma forma, transforma a si mesmo.

Desta forma, o conhecimento da Geografia pode ser

entendido como produção humana à medida que é o próprio homem que age sobre o ambiente,
transformando-o.Essa distinção é essencial para compreensão dos conteúdos da Geografia e não
apenas uma descrição ou interpretação do conhecimento geográfico.
Os aspectos históricos e culturais também podem ser reconhecidos pelo léxico usado na
área de Artes que indica a dança como produto histórico-cultural ;

o estudo da música em

diferentes épocas e culturas; os conteúdos de Teatro como produção coletiva e como produto
cultural; o objeto de estudo da Geografia como a paisagem (...) construída ao longo do
processo histórico; a arte visual como história e cultura, situada num determinado contexto; as
linguagens artísticas no contexto histórico, social e geográfico e que as práticas de uso da
linguagem sejam compreendidas em sua dimensão histórica.(excerto 6).
Vygotsky, baseado na concepção marxista, reconhece que o conhecimento é histórico e
cultural, portanto é resultado das constantes ações do homem na natureza que transforma o seu meio
e de forma dialética transforma a si mesmo. À medida que a escola insere esta visão de
conhecimento na sala de aula, vai comprometendo-se com um conhecimento que é provisório,
devido às relações permanentes que o homem tem com a natureza e também porque essas ações
modificam o meio, provocando novas necessidades e ações. O conhecimento dessa forma não é
entendido como algo pronto e acabado. Por isso, permite um espaço reflexivo na escola em relação
ao conhecimento produzido, a partir das relações sociais, bem como o acesso às crenças e aos
valores que sustentam os significados construídos por um determinado grupo social.
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A compreensão de que a língua é objeto e instrumento de ensino-aprendizagem na
educação bilíngüe pode ser reconhecida quando ocorre a apresentação das disciplinas e de que
forma a L1 e a L2 são desenvolvidas.

Excerto 7
É papel da escola propiciar às novas gerações os elementos culturais básicos para á vida na
sociedade cientifica e letrada, isto é construir cientificamente conhecimentos relacionados a
Língua, Matemática, Historia, Geografia, Ciências Naturais, Artes, Educação Física sempre
nos dois idiomas constantes do nosso curso: Português e inglês, constituindo nossa proposta
bilíngüe.

Esta proposta concorda com visão aditiva de educação bilíngüe porque pode ser
compreendida por um programa escolar que desenvolve os conteúdos escolares em duas línguas sempre nos dois idiomas, sendo a língua ao mesmo tempo objeto de estudo, desenvolvido pela
disciplina de língua, propriamente dita, e também como ferramenta para aprender conteúdos
acadêmicos, como, por exemplo, nas disciplinas de matemática, de ciências etc.
Os conhecimentos selecionados na perspectiva SHC deveriam estabelecer conexões do
saber escolar com a realidade com a finalidade de permitir ao aluno agir em diferentes culturas.
Essa conexão dos conhecimentos escolares com as atividades sociais pode ser identificada pelo
excerto 8: Os textos a serem selecionados(...)os mais vitais para a plena participação numa
sociedade letrada; a função social da disciplina;

trazer a língua Inglesa para dentro das

situações da vida real. O texto que permite esta interpretação vincula a seleção dos conteúdos às
possibilidades de conectar as funções da linguagem com as situações da vida real do estudante.
Alguns aspectos da organização e da seleção dos conteúdos podem ser interpretados ora à
luz da teoria cognitiva ora da SHC (excerto 9).
Pude encontrar no texto escolhas lexicais, que se referem à concepção piagetiana, na
apresentação da proposta de organização dos conteúdos da área de Matemática, das quais
destaquei as seguintes asserções:
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Excerto 9
Esta disciplina, a exemplo das escolhas feitas na Educação Infantil, foi organizada a partir dos
objetivos relativos a quatro eixos: números, medidas, geometria, estatística. Esta é apenas uma
organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e idéias matemáticas de
forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de forma harmônica e não um
tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo em detrimento de outros (pág.59).
O trabalho tem um grande apoio de materiais manipulativos, pois a possibilidade de
manipulação, de visualização de certos elementos numéricos ou geométricos é fundamental
no ensino da Matemática. É muito importante este trabalho, pois as relações estabelecidas
entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio do aluno e a nova
situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento (pág.56).

A frase afirmativa: “(...) o tratamento de conceitos e idéias matemáticas (deve ocorrer) de
forma contínua e crescente” - acompanhada da frase negativa – “e não um tratamento linear e
exaustivo de certo assunto ou conteúdo em detrimento de outros”, contribui para uma
interpretação que leva a reconhecer uma crítica ao modelo behaviorista que prevê o tratamento
dos conteúdos por meio da repetição, o que pode ter relação com a escolha do enunciador pelo
léxico: tratamento(...) exaustivo de certo assunto. Portanto, se o enunciador apresenta contraargumentos à visão behaviorista, é possível pressupor que a organização curricular proposta pelo
Projeto Político da Escola EB leve em consideração o modo como o sujeito aprende e não apenas
o que aprendem. Neste aspecto, pode ser considerado tanto a concepção cognitivista como a
SHC.
Os aspectos que caracterizam uma abordagem cognitivista no excerto 9, podem ser
identificados a partir da ênfase ao trabalho individual, da relação do sujeito com o objeto pelas
escolhas do léxico: manipulação, visualização de certos elementos numéricos, relações entre o
manuseio e as ações sobre o objeto, conhecimento prévios que atribuem à construção do
conhecimento por meio das ações (físicas e mentais) dos sujeitos com os objetos (Piaget, 2003).
Outra preocupação de Piaget quando discutiu questões educacionais e que pude relacionar
com estas escolhas é o fato de que autor alertava à escola que os conteúdos que exigissem graus
maiores de abstração fossem organizados de tal forma que o currículo considerasse conteúdos
relacionados a inteligência prática como precedente dos aspectos da inteligência reflexiva. A
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inteligência prática foi discutida pela teoria piagetiana como um período que requer o uso de
materiais manipulativos. Por isso, relacionei que a organização dos conteúdos de forma continua
e crescente pode estar relacionada a uma proposta de ensino que diminua a distância da
linguagem simbólica, da possibilidade de reconhecer os objetos, aumentando as exigências de um
pensamento mais elaborado.
Destaquei as seguintes afirmações em relação a integração dos conteúdos:

Excerto 9
(...) é dado um grande enfoque para a resolução de problemas, aprendizado este que é
transposto para situações de aprendizagem em outras áreas (pág.55).
Esta é apenas uma organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e
idéias matemáticas de forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de forma
harmônica e não um tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo em detrimento
de outro (pág.56).
Nossa filosofia é a integração total da linguagem, onde o ensino da segunda língua ocorre
como peça fundamental para a interação e aplicação nos conteúdos das outras áreas como
matemática, ciências, história e geografia (pág.66).
A proposta de um currículo integrado a outras disciplinas é apresentada como um fator
importante para a compreensão da função social dos conhecimentos matemáticos quando, por
exemplo, o texto destaca a possibilidade de utilizar a metodologia de resolução de problemas
como elemento integrador com outras disciplinas. A idéia de integração representada ainda pela
escolha do léxico – de forma harmônica, permite que se tenha uma compreensão do
conhecimento em sua totalidade e não fragmentado como era a proposta da visão behaviorista de
conhecimento. Disso, posso relacionar ao modo como Vygotsky compreende o desenvolvimento
do homem, em sua totalidade e não como um fato psicológico isolado. Assim, o conhecimento
que é humano não pode ser considerado de outra maneira.
Em relação à organização dos conteúdos, cabe apontar que Piaget (2003) também criticou
um currículo que considerava a ordem dos conteúdos do mais simples ao mais complexo, de um
currículo fragmentado. Ele sugere que as escolas ao escolher os conteúdos, levem em conta os
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estudos da Psicologia do Desenvolvimento e, portanto para o fato de que, o que é simples para as
estruturas mentais de um adulto não é o que parece simples para a criança.
Vygotsky defende que o trabalho pedagógico deve considerar o que os alunos já sabem e
que o professor ou os colegas podem ajudar. Em relação a esta visão de desenvolvimento,
destaquei as escolhas lexicais destacadas abaixo:

Excerto 10
Para nós, essa é a questão que deve ser colocada no centro de nosso trabalho, a base para
atingir nossa meta maior, que é a de possibilitar o máximo desenvolvimento possível das
potencialidades de cada um dos alunos. Esse é um compromisso que propõe o desafio, para
todos os educadores, de ajustar ações e intervenções às necessidades sinalizadas por
educando, pois muitas vezes a solução pensada para um, ou que supostamente funcionaria com
a “maioria”, pode não surtir efeito nenhum quando aplicado a um outro sujeito. É o tipo do
trabalho que requer uma abertura constante para um outro olhar, uma outra escuta(...)

As

escolhas

lexicais

do

segmento

“máximo

desenvolvimento

possível

das

potencialidades de cada um dos alunos; ajustar ações e intervenções às necessidades
sinalizadas por educando e é o tipo do trabalho que requer uma abertura constante para um
outro olhar, uma outra escuta (...)” permitem identificar dois conceitos fundamentais discutidos
por Vygotsky: o conceito de ZDP e de externalização.A teoria vygotskiana defende a idéia de que
a aprendizagem precede o desenvolvimento e, portanto, é fundamental que as ações propostas na
escola levem em conta o que os alunos fazem sozinhos e o que podem fazer com ajuda. É nessa
seara que a atuação do professor e a dos colegas podem contribuir para o desenvolvimento
cognitivo e social dos alunos.
Para que o professor possa agir na ZDP, é preciso conhecer seus alunos, ter acesso a uma
parcela do conhecimento deles, e para isso, Vygotsky destaca a importância do processo de
externalização. Nesse processo, os alunos podem expressar suas opiniões, hipóteses, dúvidas. É
nesse sentido reconheço no documento que a abertura constante e a escuta por parte do professor
pode caracterizar a perspectiva SHC porque favorece a externalização e o desenvolvimento
intramental e intermental.
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A análise dos objetivos em relação à Educação Física (excerto 11), permitiu destacar que
há um número maior de objetivos em relação ao desenvolvimento individual o que pode indicar,
em um primeiro momento, características cognitivistas.

Excerto 11
As atividades físicas fazem parte do trabalho, sendo praticadas individualmente e visando a
melhora das condições corporais ou a preparação para os esportes e danças, e permitem um
enfoque mais específico nos conhecimentos sobre as capacidades e habilidades (pág.64).

Esta primeira interpretação permite concluir que há relevância dos aspectos individuais
sobre os sociais, tais como: práticas individuais, melhora da condição corporal, preparo para
esportes e danças, conhecimento das capacidades e habilidades. Porém, isso não é suficiente para
a afirmação de que a área privilegie o desenvolvimento motor e cognitivo. Mas, em um outro
fragmento é possível identificar outras marcas lexicais que permitem inferir aspectos do
desenvolvimento individual.

Excerto 11
As noções de espaço e tempo deverão subsidiar, principalmente, a organização dos jogos. Este
conteúdo também deverá estar relacionado a propriocepção (perceber os próprios
deslocamentos, fazer movimentos lentos, por exemplo) e a apreciação (analisar distribuição
espacial das pessoas nos jogos, por exemplo)(pág.65).

As escolhas lexicais que compõem o período - perceber os próprios deslocamentos, fazer
movimentos lentos, analisar distribuição espacial das pessoas nos jogos - descrevem ações em
um nível individual, o que permite reforçar a interpretação das intenções educativas do ponto de
vista cognitivo.
Em menor ocorrência, aparece o aspecto social da área o que permite interpretações a
respeito da área da Educação Física, do ponto de vista da SHC, destacadas abaixo:
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Excerto 11
Utilizar o esporte como instrumento de construção do bem estar social, objeto de manifestação
cultural e forma de lazer, analisando, criticando e adaptando suas regras à realidade de quem
o pratica. Dar prioridade aos valores do trabalho coletivo favorecendo ações de cooperação e
convivência em grupo. Favorecer as relações e trocas de experiências entre indivíduos,
contribuindo para formação de valores éticos, de cidadania, caráter e atitudes de respeito
mútuo para um convívio social harmonioso (pág.65).

O desenvolvimento das características individuais é compreendido pela teoria SHC no
plano da microgênese. Esse desenvolvimento ocorre em uma seqüência que caracteriza o plano
da ontogênese. Esse percurso de caráter mais individual está inserido no plano da sociogênese,
relacionado à maneira como os grupos humanos se organizam, suas regras e valores. Estes
aspectos que permitem ou não a expansão das capacidades de agir no mundo vão constituindo o
aspecto filogenético, da história da espécie humana.
Essa maneira de conceber o desenvolvimento possibilita considerar que o crescimento
motor e cognitivo individual constrói-se no coletivo, a partir de suas características. Isso pode ser
identificado pelas escolhas do enunciador no fragmento: aos valores do trabalho coletivo
favorecendo ações de cooperação e convivência em grupo; construção do bem estar social,
objeto de manifestação cultural e forma de lazer, analisando, criticando e adaptando suas
regras à realidade de quem o pratica; as relações e trocas de experiências entre indivíduos e
formação de valores éticos, de cidadania, caráter e atitudes de respeito mútuo para um
convívio social harmonioso.
Outro critério que parece ser levado em conta na seleção dos conteúdos está vinculado à
escolha de materiais importados (excerto 12).
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Excerto 12
O material (livros) utilizado para cada área é importado, e também é utilizado em escolas nos
EUA, Canadá ou Inglaterra (pág.67).
O aprendizado de dois idiomas (no nosso caso o português e o inglês) implica na
compreensão de duas culturas, o que nos levou a introduzir no ano 2002 um novo programa de
leitura que promove a bi–alfabetização e o bilingüismo. Nossos alunos de 5ª a 8ª séries estão
lendo romances importados em sua versão integral, sendo incentivados pelos nossos
professores a compreender a conexão entre cultura e língua (pág.67).

É possível inferir que a escolha de materiais importados favorece o acesso à cultura de L2
pelas afirmações: O aprendizado de dois idiomas (no nosso caso o português e o inglês) implica
na compreensão de duas culturas e Nossos alunos de 5ª a 8ª séries estão lendo romances
importados em sua versão integral, sendo incentivados pelos nossos professores a compreender
a conexão entre cultura e língua. Em outra passagem do texto, identifiquei mais quatro
ocorrências do adjetivo “importado” para se referir à opção dos materiais didáticos para o ensino
de inglês e das demais disciplinas (excerto 12). Isso permite pensar que a possibilidade de uso de
materiais importados pode ser relacionada à oportunidade dos alunos acessarem a cultura do país
de L2 como uma maneira de inserção deles a um contexto real de L2.

2.3. O papel da L1 no processo de ensino – aprendizagem de L2.

Em relação ao papel que a L1 pode ter na aprendizagem de L2, identifiquei duas
características que poderiam ter conexão com a concepção cognitivista e a SHC: a valorização da
cultura da L1 (excerto 14) e a consideração do conhecimento da língua materna para
aprendizagem de outra língua (excertos 13 e 15).
A abordagem construtivista de educação bilíngüe, influenciada pelos pressupostos
cognitivistas, considera o desenvolvimento das próprias capacidades dos alunos tanto na leitura
quanto na escrita a partir da construção e da reconstrução de significados do texto escrito. É
possível inferir essa idéia no texto a partir das escolhas lexicais do enunciador do excerto 15 que
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parece reconhecer a língua materna como conhecimento prévio para novas aprendizagens e que
foram reproduzidas abaixo:

Excerto 15
Na 3ª série nós começamos a trabalhar as bases estabelecidas pelo Departamento de
Português, consolidando no aluno a consciência da língua e iniciando um processo mais
formal para o aprendizado de uma segunda língua (...) (pág.66).
Na 1ª série, enfatizamos o ensino do Inglês comunicativo e fonológico, a fim de estabelecer
as habilidades necessárias ao processo de alfabetização que começa na 2ª série (pág.66).

O excerto 15 indica que a organização dos conteúdos de L2 leva em conta as bases
estabelecidas pelo Departamento de Português. Por isso, é possível pensar que nessa proposta
pedagógica cada indivíduo aprende L2 a partir das experiências, derivadas de sua cultura. Nessa
perspectiva, a construção mental dos significados de L2 depende dos conhecimentos anteriores de
cada sujeito, ou seja, das experiências que o aprendiz de L2 tem em L1.
O texto ainda apresenta outras escolhas que permitem inferir que o enunciador considera
os conhecimentos que os aprendizes já possuem e que para aprender L2 é necessária a
aprendizagem anterior da L1: o processo de alfabetização (em inglês) que começa na 2ª série.
Geralmente, o sistema escolar brasileiro dá ênfase à aprendizagem da leitura e da escrita nas
primeiras séries de ensino fundamental e, em muitas escolas, isso também ocorre desde a
educação infantil. Se o letramento ocorrer inicialmente em L1, esta opção permitirá o acesso à
cultura materna e a preservação da identidade do aprendiz. A L1 pode ser considerada como
conhecimento prévio (espontâneo e /ou científico) para construção da L2. Isso poderia
caracterizar a dimensão aditiva proposta por Hamers & Blanc (1989), na qual a alfabetização
deve ocorrer inicialmente em língua materna.
Por outro lado, é possível interpretar por outras escolhas lexicais que o enunciador poderia
considerar os conhecimentos espontâneos, originados da experiência cotidiana em L1 para
aprendizagem de conhecimentos científicos, relacionados à L2, o que caracterizaria a concepção
SHC. Este aspecto será discutido a partir dos excertos a seguir.
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Excerto 13
Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e lingüística para
comunicar-se em interações que envolvem relações sociais de seu dia-a-dia, inclusive as que
se estabelecem em sua vida escolar. Acreditando que a aprendizagem da língua oral, por se
dar no espaço doméstico, não é tarefa da escola, as situações de ensino vêm utilizando a
modalidade oral da linguagem unicamente como instrumento para permitir o tratamento dos
diversos conteúdos.

No excerto 13 destacado acima, posso identificar alguns conceitos desenvolvidos por
Vygotsky como: a relação entre conhecimento espontâneo e científico, o processo de
externalização e a importância das interações sociais .
O conceito de conhecimento espontâneo pode ser identificado nas afirmações - os alunos
já dispõem de competência discursiva e lingüística para comunicar-se em interações que
envolvem relações sociais de seu dia-a-dia, e que a aprendizagem da língua oral, por se dar no
espaço doméstico. O texto aponta a existência de uma aprendizagem que ocorre fora da escola e
que, o fato do enunciador fazer esta escolha, possivelmente teria a intenção de reconhecer este
tipo de conhecimento nas situações de ensino-aprendizagem.
Para Vygotsky, a idéia de conhecimento espontâneo, como ponto de partida para novas
aprendizagens, pressupõe situações que favoreçam a externalização dos conhecimentos já
adquiridos pelos sujeitos de acordo com excerto 15.

Excerto 15
Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os
alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca de
informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos
pedagógicos em que estão envolvidos.(pág.51).
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Essas escolhas também podem ser atreladas ao aspecto da colaboração entre todos os
sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, professor-aluno, alunos-alunos, aspecto
também abordado pela teoria SHC.
Já o conceito de conhecimento científico pode ser reconhecido também no excerto 15:

Excerto 15
Mas, se o que se busca é que o aluno seja um usuário competente da linguagem no exercício
da cidadania, então é um erro crer que essa interação dialogal que ocorre durante as aulas dê
conta das múltiplas exigências que os gêneros do oral colocam.
O aluno, na realidade, interage com interlocutores desconhecidos que nem sempre
compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem à distância
(no tempo e no espaço), e em que há o privilégio da modalidade escrita da linguagem. Dessa
forma, exigem, por parte do enunciador, um maior controle para dominar as convenções que
regulam e definem seu sentido institucional.

Ser usuário competente, de acordo com o texto, implica ter conhecimento sobre a língua e
dominar as convenções que regulam e definem seu sentido institucional. O enunciador pode ter
a intenção de expor que as convenções da língua são consideradas como conhecimento científico,
uma vez que deveriam ser consideradas como conteúdos de ensino – aprendizagem.
A dimensão aditiva de educação bilíngüe também poderia ser reconhecida à medida que
ocorre o uso lexical de: Compreensão de duas culturas; permite ao aluno a percepção da
cultura do outro e de si próprio. Essa inferência é possível, pois, na abordagem sociocultural
discutida por Baker (2001), a partir da consciência lingüística em L1, são propostas as atividades
em L2. De acordo com o autor, o ensino de L2 deve ultrapassar os limites da aprendizagem dos
aspectos formais e funcionais da língua, e prever o ensino de conteúdos que permite o acesso às
crenças e aos valores que sustentam os significados construídos por uma determinada cultura. É
por isso que os aspectos culturais são essenciais para a compreensão do contexto de L2.
Do mesmo modo que a valorização da L1 para aprender L2 é um aspecto determinante na
visão SHC, a concepção cognitivista reconhece que a cultura da L1 deve ser preservada. Porém
esta perspectiva, segundo Baker (2001), destaca que a aprendizagem vincula-se a uma aquisição
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complexa de habilidades cognitivas e que o processo de ensino-aprendizagem possibilita ao
aprendiz a criação de novas estruturas, diferentes das estruturas apresentadas anteriormente.
Resumindo, na perspectiva cognitivista, a educação bilíngüe considera a aprendizagem de
L2 como um processo de reorganização constante das representações internalizadas da L1 e L2, e
na perspectiva SHC, o conhecimento de L1 é conhecimento prévio que se transforma em outros
conhecimentos, para agir no mundo de forma crítica e participativa.

2.4. O papel do professor.

Em relação ao papel do professor, pude identificar a ocorrência de aspectos da concepção
SHC, da concepção cognitivista e do behaviorismo.
Os aspectos SHC atrelam-se às ocorrências lexicais que permitem identificar que o papel
do professor é o de interagir com o aluno (excerto 16), a fim de promover situações para que este
possa externalizar seus conhecimentos, por meio do diálogo (interação dialogal; o diálogo), de
troca de informações ([os alunos] serão estimulados [pelo professor] a expressarem suas
opiniões e achados), de situações de cooperação e de resolução de conflitos (mediar conflitos e
tomar decisões coletivas).
Vygotsky atribui grande importância ao papel que uma outra pessoa (o professor ou outros
alunos) tem na aprendizagem de um aluno. Essas pessoas têm a responsabilidade de auxiliar o
aprendiz a realizar aquilo que não consegue fazer sozinho. A interação, portanto, é elemento
fundamental para as situações escolares, assim como para identificar de quanto e de que tipo de
ajuda os alunos precisam. É a partir da interação que é possível indicar o potencial de
desenvolvimento do aprendiz. Desta forma, identifiquei como um dos papéis do professor a
interação com os alunos de forma intencionalmente organizada, guiada - direta ou indiretamente-,
cujo objetivo está relacionado ao que Ajello (2005:42) propõe como forma de reconhecer os sinais
do aprender por parte do aluno.
O papel do professor tem relevância no Projeto Pedagógico da Escola EB quando o
enunciador parece ter a intenção de responsabilizar o desenvolvimento cognitivo do aluno ao tipo
de trabalho escolar que deve ser proposto na escola. Na seguinte asserção do excerto 16: os textos
a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a
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reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, noto que há
um favorecimento para a intervenção pedagógica. Identifico uma conexão entre o trabalho
docente e o discente, como elemento determinante no desenvolvimento mental dos alunos, uma
vez que o tipo de interação, segundo Vygotsky, pode promover ou não o desenvolvimento.
Outro aspecto ligado à abordagem vygotskiana é necessidade de o professor considerar a
ZDP e a ZDR (excerto 17), pois o enunciador faz as seguintes escolhas para se referir àquilo que
os alunos já sabem: realizar tarefas sozinhas; (considerar) os conhecimentos prévios dos alunos
;e ao que os alunos precisam de ajuda para saber: (os alunos) necessitam de interferências e
colaborações para irem além de seus domínios reais; ampliem seus conhecimentos e
redimensionem atitudes. Isto indica que o papel do professor é também considerar os
conhecimentos prévios dos alunos e ouvir aquilo que já sabem, como pistas para o planejamento
das atividades escolares, e realizar intervenções para ampliar o repertório de saberes para que o
possam agir no mundo de modo crítico.
Cabe destacar que é no ambiente escolar que os alunos podem ter contato com
conhecimentos científicos. Conhecimentos dos quais não teriam acesso se não estivessem em um
ambiente organizado para esse fim, como é o caso das escolas. É por meio dos conhecimentos
científicos que determinadas funções mentais são desenvolvidas como, por exemplo, a
capacidade de generalização para compreensão de conceitos.
É o tipo de intervenção do professor que pode fazer a diferença quando o agente produtor
assegura que uma mesma pergunta dá origem a níveis explicativos distintos, desde o meramente
descritivo até níveis crescente de formalização, ou seja, de que maneira o professor pode ampliar
os limites da ZDP, considerando os conhecimentos prévios (Vygotsky, 1930/2003; 1934/2000).
Escolher o que será ensinado é responsabilidade da instituição, mas a competência41 em relação
aos conteúdos envolve necessariamente o trabalho do professor (Ajello, 2005).
Vygotsky (2001/2004) defende que o professor é um profissional cientificamente instruído.
Identifico esta posição pela seguinte escolha: o educador deve ter o seu próprio comportamento
mediado por conceitos informados e críticos. (excerto 18).O autor ainda sugere que o professor
assuma o papel de organizador do meio social para que os alunos possam estabelecer relações com
41

O termo competência tem sido alvo de muitas discussões no âmbito escolar(Alarcão, 2003; Perrenoud, 2000;
Reame, em andamento; entre outros). Neste caso, refiro-me a competência em sua concepção mais genérica,
relacionado à responsabilidade de ação do profissional, de acordo com as características de seu trabalho.
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o meio que age sobre eles e desenvolver funções mentais superiores, o que na ausência de situações
intencionais, como, por exemplo, as escolares, não seria possível desenvolver e acessar. Por isso,
destaquei do excerto 18, a maneira como o texto apresenta o papel de professor: Discutir,
fundamentar e sistematizar os processos de construção dos alunos com os significados coletivos
culturalmente organizados; o que prende -se ao uso que o professor faz de seu conhecimento
científico, com o objetivo de mediar os conhecimentos culturalmente organizados.
O papel da interação professor - aluno pode ser identificado no texto pelas afirmações
destacadas do excerto 19 e 20: o professor é tido como orientador (...) cuja função consiste em
discutir, fundamentar e sistematizar os processos de construção dos alunos com os significados
culturalmente organizados; os alunos serão conduzidos adquirem novas estratégias para
tornarem-se mais independentes e responsáveis pela sua aprendizagem, e usar suas próprias
experiências para comparar, corrigir e aprimorar seus conhecimentos; o que permite
reconhecer o papel relevante da figura do aluno nas ações do professor.
Uma das contribuições da teoria cognitivista foi a de propor o aluno como centro do
processo do trabalho pedagógico e responsabiliza-lo pela própria aprendizagem. Vygotsky
(2001/2004:457) também considera o aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem, porém
faz uma crítica quando a escola somente valoriza este aspecto. Muita gente acha que no novo
sistema de pedagogia atribui-se ao professor um papel insignificante, que trata de uma
pedagogia sem pedagogo e uma escola sem professor. Vygotsky atribui papel ativo também ao
professor, pois tanto o aluno como o professor são sujeitos participantes da vida, que é ativa, e
acrescenta ainda que (...) na realidade o seu papel irá crescer infinitamente, e exigirá que ele
preste um exame superior para a vida e assim poder transformar a educação em uma criação da
vida.(
A escolha do verbo “transmitir” para compor : transmitimos conhecimentos (excerto 21)
vincula-se à perspectiva behaviorista, uma vez que a responsabilidade da execução do currículo
está na mão dos professores

caracterizando, assim, uma ação centralizadora por parte destes

profissionais, na transmissão de conhecimento. Essa escolha lexical leva a uma interpretação que
conflita com o que foi exposto em outras seções do próprio documento.
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2.5. O papel do aluno.

O papel do aluno está intimamente relacionado às possibilidades de ação favorecidas pelo
professor. As ações dos alunos dependem das opções que serão oferecidas pelo professor. Por
isso, alguns dos excertos sobre o papel do professor também foram considerados para análise do
papel do aluno. Da mesma forma que nas categorias anteriores, pude identificar aspectos da
concepção SHC e os da concepção cognitivista.
Na visão SHC, o papel do professor é proporcionar situações de externalização e o papel
do aluno o de externalizar seus conhecimentos, o que foi possível identificar no excerto 22 e 23,
pelas as escolhas do léxico: Interação dialogal; da troca de informações; do confronto de
opiniões e da negociação de sentidos.. São os momentos de externalização que permitem aos
alunos expressarem suas idéias e compartilharem sentidos, explicarem e argumentarem sobre
suas hipóteses e sobre seus conhecimentos. Por isso, é possível relacionar o diálogo, a troca de
informações, o confronto de idéias e as opiniões ao processo de externalização, porque são essas
situações de linguagem que favorecem o processo de desenvolvimento intermental e intramental.
Concordando com Daniels (2001: 73), o movimento entre professor e aluno (...) é parte
do processo pelo qual ferramentas conceituais cada vez mais poderosas são desenvolvidas. Por
meio da externalização, os alunos têm acesso a uma parcela de suas representações e, da mesma
forma, isto permite que os professores também tenham esse acesso. Cabe aos docentes a previsão
de situações de externalização, indo além da expressão de idéias, exigindo também a explicação e
a argumentação sobre os conhecimentos dos alunos.
Há trechos no texto do documento em que é apresentado que o papel colaborativo
desempenhado pelos alunos é importante tanto para seu próprio desenvolvimento quanto para o
desenvolvimento do outro (excerto 23). Pude reconhecer que algumas escolhas lexicais podem se
referir a esse desenvolvimento que, na teoria vygotskiana, é chamado de desenvolvimento
intermental e intramental e que estão destacadas a seguir:
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Excerto 23
(...)as intervenções didáticas criadas pelo professor contribuem fundamentalmente para o
processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores do aluno;
(...) tomar decisões coletivas;
(...) investigações que são feitas em grupos;
(...)da interação que estabelece com outros sujeitos;
(...) alunos mais experientes colaborem com os colegas;
(...)perspectiva social de apoio aos colegas;
(...)aprendizagem enquanto co-participação;
(...)percepção da cultura do outro e de si próprio;
(...)ressignificando o seu próprio conhecimento;

A idéia de um aluno ativo, responsável pelo próprio processo de aprendizagem e que
aprende por meio de ações concretas ou mentais sobre o objeto do conhecimento (excerto 24),
pode ser identificada como característica da concepção cognitivista.

Identifiquei

no

texto

referências a um aluno ativo, tais como: Os alunos envolvem-se ativamente no processo de
ensino; os alunos descobrirão; (o aluno é) o ator principal e é o sujeito do processo; usar suas
próprias experiências (...); tornarem-se mais independentes .essa referencia pode sugerir que a
responsabilidade pela própria aprendizagem é uma ação a ser conquistada pelos alunos,
favorecendo, desse modo, um maior desenvolvimento.
Para a teoria cognitivista, o ponto de partida do desenvolvimento cognitivo é
caracterizado por uma inteligência prática, em um período de desenvolvimento, em que a criança
busca compreender a realidade através da construção de esquemas de ação por meio dos sentidos
e da percepção. O papel dos conhecimentos anteriores na construção de novos pode ser
reconhecido no trecho: (os alunos) aprenderão através o uso de estratégias diferentes como
prever e usar suas próprias experiências (...).
Segundo Piaget, cabe ao professor levar em conta os aspectos da inteligência prática
como antecessores dos aspectos da inteligência reflexiva, ou seja, propor atividades que possam
levar o pensamento concreto ao abstrato, reproduzindo etapas da investigação científica. Essa
idéia pode ser reconhecida nas seguintes escolhas do excerto 25: relações estabelecidas entre o
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manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio do aluno e a nova situação
proposta, possibilitam a construção do conhecimento; o uso de materiais didáticos (jogos,...).
Em relação ao papel do aluno, na manipulação dos materiais, vale destacar que o pouco
desenvolvimento de explicações no texto do Projeto Pedagógico da Escola EB sobre este
aspecto favorece, em alguns momentos, interpretações mais generalizadas das bases teóricas que
possivelmente estariam sustentadas.

2.6. Os tipos de tarefas de ensino – aprendizagem.

Os tipos de atividade que permitem agir na ZDP (excerto 26), a externalização (excerto
27) e a colaboração (excerto 28) podem ser identificados aos aspectos da concepção SHC. Já as
atividades que tornam viável a experimentação (excerto 29), a aprendizagem significativa
(excerto 30) e a ação do sujeito com o objeto (excerto 31) leva-me a fazer uma interpretação tanto
do ponto de vista cognitivista como do SHC.
Ao considerar que uma mesma pergunta dá origem a níveis explicativos distintos e um
dado fenômeno pode ser objeto de estudo desde as primeiras séries da escola até a universidade –
posso inferir que o enunciador toma por base o aspecto da flexibilidade na organização das
atividades, pois para agir na ZDP é essencial que o professor identifique quais são os
conhecimentos prévios dos alunos. No excerto 26: Uma mesma pergunta dá origem a níveis
explicativos distintos, desde o meramente descritivo até níveis crescente de formalização. É assim
que um dado fenômeno pode ser objeto de estudo desde as primeiras séries da escola até a
universidade (pág.58), parece indicar que são as perguntas dos alunos que darão origem às
explicações dos professores, ou seja, o ponto de partida para organização das atividades pode ser os
conhecimentos prévios dos estudantes.
Segundo a teoria vygotskiana, as tarefas que proporcionam situações, em que os alunos
podem relacionar os conhecimentos espontâneos aos científicos, são as responsáveis pela
transformação deste saber anterior e pelo favorecimento de outras possibilidades para novas
aprendizagens.
Para selecionar os tipos de atividades nessa concepção, é preciso conhecer os limites da
expansão da ZDP (excerto 27). Isto só é pertinente em função das oportunidades que são oferecidas
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aos alunos de externalizarem seus conhecimentos, o que pode ser as situações dialogadas,
identificadas pelo léxico: interação dialogal; o diálogo e as que permitiriam aos alunos a
argumentação: expressarem suas opiniões.
Esse movimento de conhecer o que os alunos já sabem para selecionar as atividades na
escola e as oportunidades de expressão oferecidas a eles, pode caracterizar um outro aspecto da
teoria SHC que é o processo colaborativo de ensino-aprendizagem. Pude reconhecer que o tipo de
interação que o enunciador apresenta no texto pode ser uma interação colaborativa, pois as escolhas
lexicais remetem as características do desenvolvimento intermental e intramental (excerto 28).
Considerar o papel do outro no desenvolvimento individual é um dos aspectos que caracterizam a
perspectiva SHC, já discutidos a respeito do papel do aluno.
As tarefas escolares de experimentação (excerto 29) podem vincular-se ao objetivo da
educação intelectual proposto por Piaget (2003), que defendia a idéia que o ensino das Ciências
deveria atentar para o desenvolvimento das capacidades cognitivas de formular hipóteses,
confrontá-las, comprová-las, bastante necessárias para uma investigação científica. A seqüência de
ações proposta para o ensino de Ciências pode ilustrar esta idéia, a partir das seguintes escolhas
lexicais por parte do enunciador: identificar problemas a partir de observações sobre um fato,
levantar hipóteses, testá-las e confirmá-las, criando a oportunidade de elaborar conclusões,
através de intervenções do professor. Porém, o modo como o texto apresenta esse tipo de tarefa,
reforça o papel do professor que cria oportunidades para que os alunos elaborem conclusões através
de intervenções, caracterizando-o como co-participante do processo de ensino-aprendizagem e
como interventor na produção do conhecimento.
As tarefas escolares chamadas experimentais podem ainda ser propostas em uma perspectiva
SHC, com o objetivo de expandir os limites da ZDP. Embora este tipo de tarefa seja a mesmo, pude
inferir que a intervenção do professor é a que possibilitará uma outra concepção de ensino aprendizagem, à medida que essas atividades se constituam problemas que exijam dos alunos e,
especialmente, do professor discussões com a finalidade de confrontar resultados e possíveis
interpretações. Por isso, destaquei no excerto 29, a evidências que me permitiu realçar o papel do
professor: através das intervenções do professor. Nesse caso, as atividades experimentais
características das Ciências Físicas e Naturais podem reproduzir a situação real das investigações
científicas e, portanto, relacioná-las à atividade social do pesquisador.
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Em outras partes do texto (excerto 29) ainda identifiquei ocorrências lexicais que
permitem inferir sobre este aspecto: atividades de investigação e experimentais; a descoberta, a
solução de problemas, o uso de linguagem e a resposta criativa. De acordo com Gaparini,
(2002/2005) não é exatamente um tipo de tarefa que caracteriza uma perspectiva SHC e sim o
tipo de intervenção que o professor faz. Portanto, se as atividades de experimentação
favorecerem a negociação de significados, podem ser consideradas com base na teoria
vygotskiana.
Com base nas concepções cognitivistas e SHC, outro aspecto que merece atenção é o
conceito da aprendizagem significativa.
Nos estudos cognitivistas, o conceito de aprendizagem significativa, está atrelado ao de
aprendizagem dos conhecimentos por meio do desenvolvimento das capacidades mentais e

aos

diferentes níveis de aprendizagem que possibilitam ao aluno a construção de novos significados.
Isto ocorre, segundo Piaget (1967/2003), quando o sujeito assimila novos conhecimentos aos
esquemas cognitivos que possui.
Embora esse conceito tenha origem cognitivista, no texto do Projeto Pedagógico da Escola
EB (excerto 30), a idéia de aprendizagem significativa parece ter conexão com pressupostos SHC,
pois os sujeitos aprendizes, ao externalizarem seus conhecimentos, atribuem sentidos individuais
durante o processo de colaboração. Pude reconhecer esses aspectos quando o enunciador faz as
seguintes escolhas: Os conceitos são construídos através de várias ligações e associações entre
diferentes significados. Acrescento a essa discussão a menção que o próprio texto faz a este
conceito, o qual destaco abaixo:

Excerto 30
Acreditamos ainda que uma aprendizagem significativa requer o uso de materiais didáticos
(jogos, textos para-didáticos, jornais ou textos literários, etc.) que devem servir como uma
ferramenta a mais, capaz de permitir a construção do conhecimento, permitir o
estabelecimento de relações, provocar reflexões e desenvolver habilidades.(pág.56).

Para que a aprendizagem significativa ocorra na Escola EB, o enunciador indica a
necessidade de utilizar determinadas estratégias e de exemplificá-las, usando parênteses, destacando
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as ações mentais que os alunos poderão desenvolver, tais como: estabelecer relações, refletir e
desenvolver habilidades.
Segundo Salvador (1994), a aprendizagem significativa baseada nos estudos cognitivistas
pressupõe atividades que permitem ação (concreta ou mental) com objeto do conhecimento. Essa
idéia poderia ser reconhecida nas escolhas lexicais que o enunciador faz no excerto 31, em
relação: aos materiais manipulativos; ao uso de materiais didáticos (jogos...); as relações
estabelecidas entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio do
aluno e a nova situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento.
Nessa linha de pensamento, Piaget defende a idéia de que as atividades propostas devam
transformar os conteúdos tradicionais em jogos ou em atividades que despertem o interesse dos
alunos.Essa defesa pode ser identificada nos exemplos dos materiais didáticos como por exemplo
os jogos e os matérias paradidáticos.

2.7. A avaliação.

No aspecto da avaliação, as características SHC e as cognitivistas podem ser identificadas
pelo conteúdo temático dado ás avaliações. Assim há menções à avaliação processual (excerto
33), à avaliação subjetiva (excerto 35), à avaliação descentralizada do aluno, (excerto 33) e à
auto-avaliação (excerto 34). Pude reconhecer algumas marcas da concepção behaviorista nessa
categoria, quando há referencia ao aspecto da avaliação quantitativa (excerto 37).
Quanto ao tema avaliação, vale destacar que foi a partir dos estudos cognitivistas que a
escola passou a reconhecer uma nova perspectiva de avaliação, de ordem subjetiva, contrapondo
os pressupostos positivistas que sustentam um tipo de avaliação mais objetiva correspondendo à
uma visão comportamentalista. Considerando ainda que as teorias cognitivistas foram
constituídas por estudos interpretativistas, identifico que as características de uma avaliação, que
busca compreender como o processo de ensino-aprendizagem ocorre e que a avaliação não tem
somente o objetivo de verificar o que o aluno aprende, pode ter conexão com aspectos
cognitivistas. Foi possível fazer esta inferência devido às ocorrências lexicais que se repetem no
excerto 32, o que pode ser um recurso do enunciador para dar ênfase a esta perspectiva.
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Excerto 32
Os sujeitos do processo de avaliação são aqueles que de alguma forma contribuíram para o
desenvolvimento do trabalho (pág.15).
Entendemos a avaliação como um processo constante, através do qual os alunos são os
principais protagonistas e o professor, bem como a Instituição refletem sobre o seu próprio
processo de intervenção junto ao aluno.(pág.14).
Por ser um processo contínuo, a avaliação requer uma definição clara de objetivos que possam
categorizar interesses (pág.14).
A avaliação deve privilegiar aspectos globais, no que diz respeito ao processo ensinoaprendizagem, como os aspectos relativos à intervenção docente, ao projeto curricular da
escola, à organização do trabalho escolar, à função social desempenhada pela escola, as
questões éticas envolvendo pais, alunos e docentes, enfim o projeto da escola como um todo.
Não mais o foco deve centrar-se somente nos alunos e em seu desempenho cognitivo(pág.15).

Em relação à avaliação descentralizada dos conteúdos aprendidos pelos alunos,
identifiquei no excerto 34, as seguintes escolhas lexicais que indicam os aspectos que, afora o
desempenho dos alunos, devem ser considerados na avaliação escolar: a intervenção docente, o
projeto curricular da escola, a organização

do trabalho escolar, a função social

desempenhada pela escola, as questões éticas envolvendo pais, alunos e docente.
Essas expressões reforçam a idéia da concepção SHC porque vão além da avaliação das
capacidades cognitivas e pressupõem a avaliação dos aspectos sociais, históricos e culturais da
instituição escolar.
Outra escolha que caracteriza uma avaliação descentralizada dos processos cognitivos e
individuais é apresentada da seguinte forma: Não mais o foco deve centrar-se somente nos
alunos e em seu desempenho cognitivo.
O aspecto que pode ser interpretado à luz da concepção cognitivista e da concepção SHC
é aquele que se refere à auto-avaliação (excerto 34), identificado pelo léxico: Auto-avaliarem o
seu desempenho e a documentarem suas conclusões; auto-avaliação; tomada de consciência
do que realmente aprenderam.
A proposta de auto-avaliação remete a herança da Escola Ativa (Cambi, 1995) e permite
que o aluno se responsabilize e se torne protagonista de suas aprendizagens. O que distingue a
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auto-avaliação na perspectiva concepção cognitivista e na SHC, é o foco exclusivo na avaliação
individual, centrado nos conteúdos, nas habilidades do aluno em relação aos conteúdos e na
possibilidade dele reconhecer sozinho o que pode fazer e quais são suas dificuldades.
A auto-avaliação pode ser considerada também como uma estratégia pedagógica para que
o aluno possa agir em relação á sua própria aprendizagem, ou seja, o que ele poderia fazer com o
que aprendeu e isso parece ter conexão à visão cognitivista em que os processos individuais
recebem maior destaque nas situações de ensino-aprendizagem. Deste modo, a avaliação não está
unicamente a serviço da aferição dos resultados finais do ensino. Considerar a auto-avaliação, é
tornar possível que o aluno pense sobre sua própria aprendizagem e, portanto, esse instrumento
torna-se uma ferramenta de avaliação subjetiva.
A auto – avaliação, entendida na concepção SHC como um processo coletivo, traz para o
âmbito escolar uma perspectiva de que a avaliação é mais uma tarefa de ensino-aprendizagem e
não apenas a verificação de conteúdos e habilidades.
A parcela que cabe ao professor na avaliação pode ter características de uma avaliação
subjetiva, uma vez que o texto apresenta a seguinte afirmação: - É fundamental o professor
avaliar como os alunos estão compreendendo; quais as atitudes (do aluno) diante do estudo. A
avaliação de “como” os alunos estão compreendendo os conteúdo depende da concepção de
ensino-aprendizagem assumida pela escola que, durante a leitura do documento, ora remete à
perspectiva cognitivista, ora à SHC. Descrever o processo de ensino-aprendizagem pressupõe
compreender “como” os alunos aprendem, o que depende das especificidades das concepções de
desenvolvimento.
As demais orientações parecem ser de natureza mais quantitativas (excerto 36) porque
sugerem que o professor responda aos questionamentos tais como: Quais as informações que (os
alunos) já sabem, quais as suas explicações (dos alunos) para os fatos ou fenômeno; quais os
recursos que (os alunos) dominam (...).
Isso pode ser identificado como uma valorização do conteúdo historicamente acumulado,
como sugere Vygotsky em relação à importância da formação científica do professor. É papel do
professor tornar acessível o patrimônio cultural por meio de suas demonstrações, explicações,
justificativas, abstrações e questionamentos, além de incentivar a curiosidade, a troca de
informações entre os alunos com atividades de observação, de pesquisa e resolução de questões,
possibilitando a aprendizagem de meios para acessar o conhecimento.
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Os aspectos quantitativos podem relacionar-se a uma visão behaviorista (Skinner, 1974:
Bloom,1956/1973) que busca o controle e a eficiência das aprendizagens representadas pelo
léxico do excerto 38: dar a eles níveis mais elevados de

exatidão em inglês; corrigir e

aprimorar; compreensão completa.
Nessa visão, os instrumentos de avaliação mensuram os resultados para redimensionar as
práticas e superar os possíveis erros, evitando-os, e buscam o que é certo. Foi a partir do léxico
do excerto 38: níveis mais elevados de exatidão que foi possível estabelecer esta relação com a
perspectiva behaviorista.
A eficiência do ensino está, desse modo, relacionada à maneira como o aluno apresenta as
respostas de forma adequada, podendo passar para uma nova etapa do programa escolar. Por
outro lado, o enunciador afirma que: é natural que alguns alunos necessitem de algum tipo de
ajuda extra. (excerto 36). Essa afirmação pode indicar a perspectiva cognitivista que pressupõe
o desenvolvimento biológico como condição para aprendizagem.
Essa visão parece apontar que o aluno nasce com predisposições para aprender
determinados conteúdos e que, portanto, deve-se esperar que algumas pessoas tenham
necessidades diferentes. Do ponto de vista vygotskiano, são os aspectos da microgênese e da
sociogênese, da filogênese e da ontogênese que caracterizam os processos individuais. Assim,
não é apenas uma questão biológica.As dificuldades de aprendizagem podem vincular-se a interrelação dos diferentes aspectos que contribuem para o desenvolvimento.
O Projeto Pedagógico da Escola EB ainda revela outras marcas da concepção behaviorista
quando mostra que a avaliação deve considerar aspectos quantitativos, baseados em números de
acertos e erros. A avaliação estácentralizada na ação do professor que é responsável em traduzir
pela - emissão de juízos e comunicação de resultados - o que os alunos conseguiram aprender
(excerto 38)
A

seguir,

apresento

uma

síntese

da

análise

do

conteúdo

temático.
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2.8. Síntese da análise do conteúdo temático.

a) Os objetivos e as finalidades da educação bilíngüe.

Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o papel fundamental dos conhecimentos culturais ensinados na escola para o desenvolvimento
social e individual do aluno.
- a possibilidade de formar pessoas capazes de agir de maneira autônoma e de transformar
criticamente o mundo em que vive.
- o domínio de uma língua majoritária como instrumento para uma compreensão crítica dos
mecanismos de controle e uma ação reflexiva no ambiente em que o aluno vive.
Aspectos relacionados à concepção cognitivista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o desenvolvimento das habilidades lingüísticas caracterizadoras da abordagem global de
educação bilíngüe.
- o uso da língua para determinadas funções para poder inserir e adaptar o sujeito em uma
comunidade de L2.
- o vínculo do desenvolvimento individual às capacidades de aprendizagem.
- a cooperação como resultado da interação entre as próprias crianças, devido à relação de
igualdade.
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b) A seleção e a organização dos conhecimentos.

Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- as características sociais, históricas e culturais do conhecimento como critério para seleção dos
conteúdos.
- a condição da língua ser objeto e instrumento de ensino-aprendizagem
- a conexão dos conhecimentos escolares com as atividades sociais.
- a integração dos conteúdos escolares para a compreensão da função social dos conhecimentos.
- a escolha de materiais importados para o acesso à cultura de L2.

Aspectos relacionados à concepção cognitivista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a organização dos conteúdos a partir da capacidade dos alunos em operar os objetos do
conhecimento relacionado ás etapas do desenvolvimento.
- os conhecimentos como pré – requisitos, para avançar em novas aprendizagens.
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c) O papel da L1 no processo de ensino-aprendizagem de L2.

Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a existência de aprendizagem que ocorre fora da escola.
- o letramento que ocorre inicialmente em L1; o que permite o acesso à cultura materna e à
preservação da identidade do aprendiz.
- os aspectos culturais essenciais para a compreensão do contexto de L2.
- a necessidade de preservar a cultura da L1.
Aspectos relacionados à concepção cognitivista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o desenvolvimento das próprias capacidades dos alunos tanto na leitura quanto na escrita, a
partir da construção e reconstrução de significados do texto escrito.
- a aprendizagem de L2, a partir das experiências pessoais, derivadas de sua cultura e do
contexto social particular.
- a aprendizagem relacionada à uma aquisição complexa de habilidades cognitivas.
- o processo de ensino-aprendizagem como fator que possibilita ao aprendiz a criação de novas
estruturas, diferentes das estruturas apresentadas anteriormente.

146

d) 0 papel do professor.

Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o papel do professor como responsável pela interação com o aluno, promovendo situações de
ensino-aprendizagem que o estudante possa externalizar seus conhecimentos.
- o trabalho docente como elemento determinante no desenvolvimento mental dos alunos.
- a ZDP e a ZDR como parâmetros para orientar o tipo de intervenção docente.
- o conhecimento científico para o desenvolvimento individual e social.

Aspectos relacionados à concepção behaviorista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
-a execução do currículo por parte dos professores; o que caracteriza uma ação centralizadora
dos professores na transmissão de conhecimento

e) O papel do aluno.
Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o aluno ativo.
Aspectos relacionados à concepção cognitivista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- o aluno ativo.
- os alunos responsáveis pelas próprias aprendizagens.
- a aprendizagem dos alunos por meio de ações concretas ou mentais sobre os objetos do
conhecimento.
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f) Os tipos de tarefas de ensino-aprendizagem.

Aspectos relacionados à concepção SHC.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a ação na ZDP.
- a externalização.
- a colaboração.
- a experimentação.
- aprendizagem significativa.

Aspectos relacionados à concepção cognitivista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a experimentação.
-a ação do sujeito com o objeto.
-a aprendizagem significativa.
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g) A avaliação

Aspectos relacionados à concepção SHC.

O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a avaliação processual.
- a avaliação subjetiva.
- a avaliação descentralizada do aluno.
- a auto-avaliação.
- a avaliação quantitativa.

Aspectos relacionados à concepção cognitivista.

O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
-a avaliação processual.
-a avaliação subjetiva.
-a avaliação descentralizada do aluno.
-a auto-avaliação.
Aspectos relacionados à concepção behaviorista.
O Projeto Pedagógico da Escola EB considera:
- a avaliação quantitativa.

No próximo capítulo, proponho responder a questão exposta nesta pesquisa e discutir as
possibilidades de contribuição desta investigação.
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Esta conclusão tem como finalidade apresentar a síntese dos resultados da análise à luz
das teorias escolhidas para responder a questão proposta nesta pesquisa e também para avaliar a
teoria e a metodologia escolhidas para reconhecer a relevância do trabalho, suas limitações e seus
possíveis desdobramentos.
A partir das análises do plano dos contextos e do posicionamento dos enunciadores, pude
identificar um enunciador que aparece, ora próximo, ora afastado dos destinatários que podem ser
identificados como sendo os professores da instituição escolar analisada. O fato de o texto
provocar aproximações pode indicar uma relação implicada do enunciador em relação ao
destinatário. Essa implicação permite que estejam inseridos no trabalho pedagógico e que
compartilhem responsabilidades pelas prescrições veiculadas no Projeto Pedagógico da Escola
EB, porque faltam explicações de conceitos fundamentais, o que foi identificado na análise da
seqüência prototípica.
Por outro lado, o afastamento promovido no texto, sugere a presença de um enunciador
que assume uma face autoritária, por meio de um discurso teórico, com marcas de recursos
argumentativos e explicativos que indicam uma possível intenção de convencer os destinatários a
agirem de uma determinada maneira, ou seja, agir em consonância aos princípios institucionais,
selecionados pela Escola EB. Conforme a análise da seqüência explicativa, pude concluir que em
vários momentos do texto, o pouco desenvolvimento da fase de resolução, principalmente em
relação aos conceitos das teorias, pode comprometer a compreensão dos destinatários e
possivelmente interferir também na realização das intenções educativas do Projeto Pedagógico de
Escola EB.
Pude perceber a predominância de um discurso impositivo pela ocorrência de um número
maior de uso de modais deônticos, embora reconheça a tentativa do enunciador em amenizar a
imposição de regras ou ordens pelas ocorrências de modais epistêmicos.
Esse tipo de análise permitiu ainda inferir um possível desejo dos enunciadores de que a
realização das determinações e das orientações do PPP, fossem questionadas pelos destinatários
em relação às decisões tomadas pela escola ou, por outro lado, que esperavam que as diretrizes
do trabalho pedagógico fossem explicitadas institucionalmente.
Em relação à concepção de ensino-aprendizagem, pude perceber que tanto a concepção
cognitivista quanto a SHC aparecem no texto, porém é dada maior ênfase aos aspectos da teoria
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de base vygotskiana. As poucas ou quase raras ocorrências behavioristas, podem ser identificadas
ainda como resquícios de uma visão de ensino-aprendizagem que predominou durante muitas
décadas do século XX e que ainda predomina em outros contextos escolares.
Posso afirmar que as escolhas lexicais que relacionam o desenvolvimento humano aos
aspectos sociais, culturais e históricos, e que responsabilizam os processos de aprendizagem
como elementos determinantes desse desenvolvimento, podem ser vinculadas à concepção SHC,
uma vez que o conteúdo temático indica o papel social, cultural e histórico dos conhecimentos, a
formação de pessoas críticas capazes de atuar na sociedade, a relevância das atividades escolares
estarem em conexão com o mundo real, a valorização dos aspectos culturas de L2, e o papel da
escola e do professor como elementos mediadores do desenvolvimento.
Por outro lado, a concepção cognitivista pode ser reconhecida no documento a partir de
um léxico que indica que o desenvolvimento depende das capacidades do sujeito aprendiz, que há
necessidade de pré-requisitos para aprender, que a aprendizagem ocorre por meio da interação do
aluno com os objetos. A concepção de ensino-aprendizagem baseada nas teorias cognitivistas,
especialmente a de Piaget, influenciou ontem e ainda hoje, algumas reflexões de educadores que
criticam um modelo de divisão estanque de conteúdos e a aquisição dos mesmos pela simples
memorização, em prol de uma educação que respeite o nível de maturidade intelectual do aluno e
vincule os conteúdos às experiências da criança.
A definição da escola por esta postura de educação bilíngüe pode indicar a junção de
duas abordagens, a abordagem sociocultural e a construtivista. Enquanto a primeira destaca a
importância dos fatores sociais e históricos para a compreensão de L2, a outra perspectiva tem
como foco o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Agregar o desenvolvimento social ao
desenvolvimento individual poderia também ser uma tentativa da escola em relacionar os
postulados de vygotskianos no contexto educacional como aos postulados cognitivistas.
Embora alguns autores defendam que as teorias de Piaget e Vygotsky possam ser
referências para um mesmo trabalho pedagógico, pelo aspecto da interação comum aos dois
teóricos e pela oportunidade de compreender o desenvolvimento

cognitivo discutido pelo

primeiro e o desenvolvimento social pelo segundo, outros autores indicam que os aspectos
relacionados a visão de desenvolvimento contrapõem as duas perspectivas teóricas.
Enquanto Piaget compreende que as situações de ensino- aprendizagem devam considerar
o que o aluno já consegue fazer, de acordo com as fases de desenvolvimento, Vygotsky propõe
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o inverso, ou seja, que as situações escolares devem agir na zona de desenvolvimento proximal,
nas situações em que os alunos precisam de ajuda para realização de atividades e, desse modo, o
desenvolvimento pode ser visto de maneira prospectiva.

Em cada concepção, muda

completamente a maneira de compreender o desenvolvimento e, portanto, o enfoque do trabalho
escolar, da seleção dos conteúdos, do papel do professor e do aluno, do tipo de tarefa proposta e
conseqüentemente os processos de avaliação.Portanto o ambiente social é para Vygotsky
determinante na constituição do sujeito como ser humano.O que é interiorizado pelo sujeito na
perspectiva SHC é a linguagem que possibilita uma representação do mundo real, baseada em
características de cada cultura.
Por esses motivos, não seria compatível duas concepções de ensino-aprendizagem,
baseadas em perspectivas diferentes, serem fundamentos do trabalho educacional em uma mesma
instituição. Esta opção enfraquece a coerência das ações pedagógicas, pois abre mais
possibilidades de interpretação por parte dos destinatários, dificultando o objetivo da interação do
documento, que é criar unidade e coerência nas ações da escola.
Tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho foi identificar as concepções de
ensino-aprendizagem do PPP, de uma escola de educação bilíngüe, posso afirmar que as teorias e
a metodologia de análise foram adequadas para que eu pudesse responder a questão proposta
nesta pesquisa.
Identifico que um dos aspectos que permitem dar credibilidade à pesquisa, é o fato desta
pesquisadora fazer parte do contexto pesquisado.Esse aspecto permite, por um lado, que eu tenha
mais dados para contextualizar a pesquisa, porém reconheço uma limitação: o esforço que fiz
para que meus pré – conceitos não interferissem nas minhas interpretações. Por isso, senti a
necessidade de uma análise exaustiva dos dados, de várias releituras e, mesmo assim, notei que
algumas vezes estava presente o julgamento que eu havia feito na primeira leitura do texto e que
me motivou a fazer esta investigação.
Contudo, reconheço que, a partir dos procedimentos selecionados para a análise do texto,
foi possível compreender os principais aspectos que constituem as diretrizes da escola. E, ao final
desse estudo, posso propor uma discussão sobre as concepções de ensino-aprendizagem
identificadas no Projeto Político-Pedagógico, o que poderá concretizar uma das intenções
apresentadas na introdução deste trabalho que é ser mais um elemento a contribuir

nas

discussões com os professores e com a equipe técnica, para a (re)construição do documento
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institucional de forma participativa, buscando maior coerências teóricas e melhor organização do
texto, principalmente em relação as características do texto explicativo.
Além disso, várias ações foram propostas na escola durante o processo desta pesquisa, o
que está relacionado aos motivos que me levaram a desenvolver este trabalho, que foram
descritos na introdução desta dissertação e são listados a seguir.
1º) Busquei transformar minha prática como coordenadora, atuando de maneira mais
reflexiva no trabalho da equipe de professores. Caracterizo os professores que coordeno, como
uma equipe engajada, o que permite vários momentos de reflexão. Desta forma, questões
apontadas pelos professores, em relação à avaliação e à comunicação de resultados, foram
levadas à direção da escola, e sugestões na maneira como divulgar, tanto os resultados
acadêmicos dos alunos como o trabalho de intervenção didática, puderam ser analisados. A
valorização de uma avaliação processual foi concretizada em ações e a proposta de uma
organização trimestral e um novo regimento escolar foram aprovados para 2006.
2º) Também propus uma revisão curricular na área de “Math”, disciplina esta
desenvolvida no currículo do inglês, buscando uma concepção de ensino mais investigativa na
perspectiva sócio- histórico- cultural, uma vez que, ao observar aulas e analisar o planejamento
dos professores, pude identificar que os conteúdos recebiam um tratamento que desvinculava o
conhecimento da realidade dos alunos.
3º) Pude perceber também que a área de Ciências apresentava questões que mereciam
maior reflexão em relação à maneira como o conteúdo estava prescrito e como o trabalho era
realizado, tanto em português como em inglês, e de que forma a integração entre as duas línguas
estavam propostas.
4º) Em relação ao desenvolvimento de todo o currículo de inglês, pudemos enquanto
equipe de professores, coordenadores e assessoria, propor uma reorganização dos conteúdos de
ensino-aprendizagem baseadas em gêneros 42.
Dessa forma, é possível reconhecer o potencial colaborativo da pesquisa ligado à
problemática da elaboração de textos que prescrevem o trabalho educacional e a partir disso
ampliar a discussão sobre o modo como os professores compreendem essas prescrições; o que
está relacionado a outra problemática desta pesquisa que é a formação de professores. Nestes

42

Proposta baseada em Dolz & Schneuwly (2004)
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aspectos, seria interessante propor

novas investigações, em um contexto mais amplo, para

compreeder de que forma ocorrem as determinações em relação ao agir do professor nos
documentos legais,partindo da análise de outros textos que veiculam prescrições ao trabalho
educacional que caracterizam um efeito cascata, ou ainda, em que medida as concepções de
ensino-aprendizagem veiculadas em um PPP são realizadas, por meio das ações dos professores
no contexto escolar.
Além dessas contribuições, relacionadas ao contexto específico desta pesquisa, posso
reconhecer a importância deste estudo em um contexto educacional em ampla expansão, que é o
da educação bilíngüe, principalmente na cidade de São Paulo. Isto pode despertar a necessidade
de realizar estudos para compreender desde as implicações deste tipo de educação na formação
de professores e dos alunos, até as formas de organização dessas escolas e as conseqüências desse
processo educacional.
Este é o primeiro trabalho realizado pelo grupo EB que, ainda em fase de formação, já
indica um vasto campo de investigações. Espero que esta pesquisa possa ser considerada como
mais uma contribuição para pesquisas futuras a respeito da educação bilíngüe, português - inglês,
no Brasil.
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ANEXOS

ANEXO 1 - Constituição Federal de 1988

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, assegurado

regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela

União;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII- garantia de padrão de qualidade.
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ANEXO 2- LDB 9394/96

Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes
níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais.
§ 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei.
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais
devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a
ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e
planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios;
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos
Municípios.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas
plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de
ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
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IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução de sua proposta pedagógica
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.
§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.
§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
§ 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos.
§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e
européia.
§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o
ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade
escolar, dentro das possibilidades da instituição.
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;
III - orientação para o trabalho;
IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais
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ANEXO 3 – OS OBJETIVOS E AS FINALIDADES DA EDUCAÇÃO BILÍNGÜE.
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Excerto 1 - O papel fundamental dos conhecimentos ensinados na escola para o
desenvolvimento social e individual do aluno.
Que o desenvolvimento se dá através do acesso à aprendizagem de saberes e formas
culturais: Essas aprendizagens só funcionarão como fonte de desenvolvimento se
possibilitarem o processo de socialização e individualização (construção de identidade
pessoal em um marco de um contexto social e cultural determinado)(pág.7).
A aprendizagem de saberes culturais é condição indispensável para que os alunos se
constituam como membros de determinado grupo social e uma das fontes principais
para que se individualizem e possam transformar e melhorar a sociedade, ou seja, atuem
criticamente no meio em que estão inseridos (pág.8).
O objetivo da educação é promover o desenvolvimento dos indivíduos de uma
sociedade, tornando-os cidadãos críticos. Sua função prioritária deve ser promover o
desenvolvimento e o crescimento pessoal e social dos alunos considerando que os
processos psicológicos que configuram o desenvolvimento do indivíduo, são
grandemente influenciados pelo meio culturalmente organizado.(pág.7).
Para concretizarmos o ensino da língua inglesa em uma perspectiva sócio-construtivista,
focamos nossos objetivos na aprendizagem enquanto co-participação, que permite ao
aluno a percepção da cultura do outro e de si próprio, sua função globalizadora e sua
formação geral. (pág.9).
Ao se apropriar dos conteúdos, o sujeito transforma-os em conhecimento próprio,
através de sua ação sobre eles e da interação que estabelece com outros sujeitos
(pág.52).

Excerto 2 - A possibilidade de formar pessoas capazes de agir de maneira autônoma e
de transformar criticamente o mundo que vive.
A função de nossa escola é formar indivíduos críticos para atuarem e transformarem a
sociedade com autonomia e responsabilidade ética, resolvendo os problemas que se
apresentam, com conhecimento das normas, regras e convenções da cultura à qual
pertencem, posicionando-se criticamente diante delas (pág.6).
Utilizar as linguagens oral e escrita com diferentes propósitos, sabendo atuar e
posicionar-se de forma crítica e responsável em contextos públicos e privados (pág.31).
Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações
sociais (pág.42).
Ser um leitor crítico e ter desenvolvido procedimentos de leitura.(pág 41).
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Excerto 3 – O desenvolvimento das habilidades lingüísticas - Abordagem Global
Nós visamos desenvolver as quatro habilidades básicas da língua inglesa: escrever, ler,
falar e compreender, através do ensino de assuntos do conteúdo específico (pág.66).
Habilidades lingüísticas (leitura, escritura, audição e a fala) serão desenvolvidas por
meio da aprendizagem indutiva de uma variedade de textos (pág.68).

Excerto 4 – O desenvolvimento da capacidade comunicativa – Abordagem Global
Comunicar-se de forma bilíngüe é uma das garantias concedidas aos nossos alunos,
como também a flexibilidade de pensamento necessária numa sociedade globalizada,
onde as relações já não possuem mais fronteiras físicas e, portanto, não devem possuir
barreiras de comunicação. Ser “cidadão do mundo” é o que intentamos proporcionar
aos nossos alunos, de modo a possibilitar uma flexibilidade lingüística para transitar e
questionar formas e modos de encarar a vida e as regras de uma sociedade em
constante transformação. (pág.7).
Entendemos que o aluno é o sujeito do processo de aprendizagem, podendo apresentar
maior ou menor habilidade nas diferentes áreas do conhecimento (Linguagem, Lógica /
Matemática, Artes etc). Buscamos na sala de aula e fora dela, através do trabalho
individualizado e em pequenos grupos, possibilitar uma melhor avaliação e valorização
destas habilidades, sempre apoiando o aluno em seus modos de pensar e agir. (pág.19).
Fazendo valer o princípio do atendimento individualizado, a organização da rotina de
acompanhamento dos alunos contempla diversas modalidades de ajuda pedagógica
(pág.19).

Excerto 5 - O uso da língua para determinadas funções – Abordagem Funcional.
O termo bilíngüe geralmente é usado para definir uma pessoa que é capaz de fazer uso
da segunda língua em situações informais ou de rotina, mas a depender do contexto,
profissional, pessoal ou acadêmico esta definição não será suficiente. Na nossa escola
consideramos bilíngüe o aluno que for capaz de, no Brasil ou em países que fazem uso do
idioma:
• Utilizar a língua inglesa em situações informais.
• Em situações acadêmicas, ingressar em escolas internacionais com equivalência
curricular no Brasil ou no exterior.
• Em situações que exijam conhecimento geral, assistir telejornais, ler revistas, assistir
filmes, utilizar a internet, enviar e-mails etc.(pág.41)
Os objetivos e conteúdos de ensino da língua Inglesa que estão relacionados nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e que traduzem nossas intenções educativas
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são:
• Identificar a Língua Inglesa e seu papel em nossa sociedade e no mundo.
• Usar a língua para entender o mundo e a si próprio.
• Ter acesso a conhecimentos diversos de diferentes lugares do mundo.
• Utilizar a linguagem oral e escrita em diferentes situações de comunicação.
• Conscientizar-se criticamente dos usos da linguagem, inclusive no nível lingüístico.
• Valorizar a leitura no processo de formação geral do indivíduo(pág.41).
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ANEXO 4 – A SELEÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS.

Excerto 6 – As características SHC do conhecimento como critério para seleção de
conteúdos.
É de fundamental importância à escola filtrar e ajudar a organizar essas múltiplas
informações que vagueiam pelo mundo, não no sentido de dizer ao aluno o que é melhor,
mas instrumentalizando-o para apreender melhor a realidade ...(pág.61).

O ensino de Geografia promove então, o contato entre o aluno e os fenômenos que
resultam na construção da paisagem, num processo de reconhecimento das formas de
atuação do indivíduo no meio e as contradições, conflitos e impactos resultantes da
relação homem/natureza (pág.58).
A arte visual como objeto de apreciação, onde o aluno convive com produções, originais
ou reproduzidas de autores os mais variados, lançando suas concepções estéticas acerca
das diferentes obras em diferentes tempos e culturas. (...) a arte visual como história e
cultura, situada num determinado contexto, reconhecendo a importância das artes
visuais na sociedade e na vida dos indivíduos (pág.63).
Consideramos três aspectos fundamentais no aprendizado da dança, sendo o primeiro
que a aprendizagem da dança faz parte da expressão e comunicação humana(...). E
finalmente o aspecto que diz respeito a dança como produto histórico-cultural e de
apreciação estética (pág.63).
Outro aspecto fundamental, diz respeito ao estudo da música em diferentes épocas e
culturas, associados a outras linguagens artísticas no contexto histórico, social e
geográfico(págs.63-64).
O ensino da linguagem teatral deve considerar o teatro como expressão e comunicação,
como produção coletiva e como produto cultural e de apreciação estética (pág.64).
É indispensável que no ensino de Língua Portuguesa haja um espaço em que as práticas
de uso da linguagem sejam compreendidas em sua dimensão histórica e em que a
necessidade de análise e sistematização teórica dos conhecimentos lingüísticos decorra
dessas mesmas práticas (pág.52).
As adaptações curriculares que possa necessitar um aluno durante o processo de ensinoaprendizagem devem surgir do acordo entre os professores, inclusive os de educação
especial, no qual terá um papel principal o professor da criança.(pág.34).
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Excerto 7 - A língua como objeto e instrumento de ensino-aprendizagem
É papel da escola propiciar às novas gerações os elementos culturais básicos para ávida
na sociedade cientifica e letrada, isto é construir cientificamente conhecimentos
relacionados a Língua, Matemática, Historia, Geografia, Ciências Naturais, Artes,
Educação Física sempre nos dois idiomas constantes do nosso curso: Português e
inglês, constituindo nossa proposta bilíngüe (pág.6).

Excerto 8 – A conexão dos conhecimentos com as atividades sociais.
Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem
favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e
abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais
vitais para a plena participação numa sociedade letrada (pág.50).
Destacamos a função social da disciplina, onde é dado um grande enfoque para a
resolução de problemas...(pág.55).
Além das aulas, todos os alunos são convidados participar da Feira de Ciência em Inglês,
que acontece no mês de Maio; de vários projetos e seminários, em sala de aula; e no nível
8, podem participar em um programa de três meses de intercâmbio, no Canadá. Todos
estes projetos estão ligados ao nosso objetivo que é o trazer a língua Inglesa para dentro
das situações da vida real (pág.66).

Excerto 9 – A integração dos conteúdos.
Esta disciplina, a exemplo das escolhas feitas na Educação Infantil, foi organizada a
partir dos objetivos relativos a quatro eixos: números, medidas, geometria, estatística.
Esta é apenas uma organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e
idéias matemáticas de forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de
forma harmônica e não um tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo
em detrimento de outros (pág.56).
O trabalho tem um grande apoio de materiais manipulativos, pois a possibilidade de
manipulação, de visualização de certos elementos numéricos ou geométricos é
fundamental no ensino da Matemática. É muito importante este trabalho, pois as
relações estabelecidas entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento
prévio do aluno e a nova situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento.
O trabalho tem um grande apoio de materiais manipulativos, pois a possibilidade de
manipulação, de visualização de certos elementos numéricos ou geométricos é
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fundamental no ensino da Matemática. É muito importante este trabalho, pois as relações
estabelecidas entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio
do aluno e a nova situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento
(pág.56).
Destacamos a função social da disciplina, onde é dado um grande enfoque para a
resolução de problemas, aprendizado este que é transposto para situações de
aprendizagem em outras áreas (pág.55).
Esta é apenas uma organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e
idéias matemáticas de forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de forma
harmônica e não um tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo em
detrimento de outros (pág.56).
Nossa filosofia é a integração total da linguagem, onde o ensino da segunda língua
ocorre como peça fundamental para a interação e aplicação nos conteúdos das outras
áreas como matemática, ciências, história e geografia (pág.66).

(...) organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e idéias
matemáticas de forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de forma
harmônica e não um tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo em
detrimento de outros (pág.55).

Excerto 10 - A consideração dos conhecimentos espontâneos para aprendizagem dos
conhecimentos científicos.
Para nós, essa é a questão que deve ser colocada no centro de nosso trabalho, a base
para atingir nossa meta maior, que é a de possibilitar o máximo desenvolvimento possível
das potencialidades de cada um dos alunos. Esse é um compromisso que propõe o
desafio, para todos os educadores, de ajustar ações e intervenções às necessidades
sinalizadas por educando, pois muitas vezes a solução pensada para um, ou que
supostamente funcionaria com a “maioria”, pode não surtir efeito nenhum quando
aplicado a um outro sujeito. É o tipo do trabalho que requer uma abertura constante
para um outro olhar, uma outra escuta (...) (pág.22).
(...) é dado um grande enfoque para a resolução de problemas, aprendizado este que é
transposto para situações de aprendizagem em outras áreas.Esta é apenas uma
organização didática que tem por objetivo o tratamento de conceitos e idéias matemáticas
de forma contínua e crescente, desenvolvendo todos os eixos de forma harmônica e não
um tratamento linear e exaustivo de certo assunto ou conteúdo em detrimento de outros
(pág.56).
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Nossa filosofia é a integração total da linguagem, onde o ensino da segunda língua
ocorre como peça fundamental para a interação e aplicação nos conteúdos das outras
áreas como matemática, ciências, história e geografia (pág.66).

Excerto 11 – O desenvolvimento motor e cognitivo construído no coletivo.
As atividades físicas fazem parte do trabalho, sendo praticadas individualmente e visando
a melhora das condições corporais ou a preparação para os esportes e danças, e
permitem um enfoque mais específico nos conhecimentos sobre as capacidades e
habilidades (pág.64).
As noções de espaço e tempo deverão subsidiar, principalmente, a organização dos jogos.
Este conteúdo também deverá estar relacionado a propriocepção (perceber os próprios
deslocamentos, fazer movimentos lentos, por exemplo) e a apreciação (analisar
distribuição espacial das pessoas nos jogos, por exemplo) (pág.65).
Utilizar o esporte como instrumento de construção do bem estar social, objeto de
manifestação cultural e forma de lazer, analisando, criticando e adaptando suas regras
à realidade de quem o pratica. Dar prioridade aos valores do trabalho coletivo
favorecendo ações de cooperação e convivência em grupo. Favorecer as relações e
trocas de experiências entre indivíduos, contribuindo para formação de valores éticos, de
cidadania, caráter e atitudes de respeito mútuo para um convívio social harmonioso
(pág.65).

Excerto 12 – Critérios para seleção dos conteúdos - os materiais importados como acesso
à cultura de L2.
O material (livros) utilizado para cada área é importado, e também é utilizado em escolas
nos EUA, Canadá ou Inglaterra (pág. 67).
Nossos alunos de 5ª a 8ª séries estão lendo romances importados em sua versão integral,
sendo incentivados pelos nossos professores a compreender a conexão entre cultura e
língua (pág. 67).
O aprendizado de dois idiomas (no nosso caso o português e o inglês) implica na
compreensão de duas culturas, o que nos levou a introduzir no ano 2002 um novo
programa de leitura que promove a bi–alfabetização e o bilingüismo. Nossos alunos de 5ª
a 8ª séries estão lendo romances importados em sua versão integral, sendo incentivados
pelos nossos professores a compreender a conexão entre cultura e língua. (pág. 67).
O material (livros) utilizado para cada área é importado (pág. 67).
Nos últimos dois anos adotamos três livros didáticos importados (pág. 67).
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ANEXO 5 – O PAPEL DA L1 NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE L2.

Excerto 13 – A aprendizagem de L1 é considerada como conhecimento para aprender L2 .
Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e lingüística
para comunicar-se em interações que envolvem relações sociais de seu dia-a-dia,
inclusive as que se estabelecem em sua vida escolar. Acreditando que a aprendizagem da
língua oral, por se dar no espaço doméstico, não é tarefa da escola, as situações de
ensino vêm utilizando a modalidade oral da linguagem unicamente como instrumento
para permitir o tratamento dos diversos conteúdos. (pág.50).

Excerto 14 – A valorização da cultura da L1
O aprendizado de dois idiomas (no nosso caso o português e o inglês) implica na
compreensão de duas culturas (pág 67).
Para concretizarmos o ensino da língua inglesa em uma perspectiva sócio-construtivista,
focamos nossos objetivos na aprendizagem enquanto co-participação, que permite ao
aluno a percepção da cultura do outro e de si próprio, sua função globalizadora e sua
formação geral (pág.9).
Saber: ouvir, respeitar o outro, conviver em grupo, aceitar diferenças e ter habilidades
necessárias para lidar com elas (pág.42).

Excerto 15 – A experiência da L1 para aprender L2
Na 3ª série nós enfatizamos a trabalhar as bases estabelecidas pelo Departamento de
Português, consolidando no aluno a consciência da língua e iniciando um processo
mais formal para o aprendizado de uma segunda língua...(pág.66).

Na 1ª série, enfatizamos o ensino do Inglês comunicativo e fonológico, a fim de
estabelecer as habilidades necessárias ao processo de alfabetização que começa na 2ª
série (pág.66).

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os
alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca
de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos
processos pedagógicos em que estão envolvidos(pág.51).
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Mas, se o que se busca é que o aluno seja um usuário competente da linguagem no
exercício da cidadania, então é um erro crer que essa interação dialogal que ocorre
durante as aulas dê conta das múltiplas exigências que os gêneros do oral colocam.
(pág.51).

O aluno, na realidade, interage com interlocutores desconhecidos que nem sempre
compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem à
distância (no tempo e no espaço), e em que há o privilégio da modalidade escrita da
linguagem. Dessa forma, exigem, por parte do enunciador, um maior controle para
dominar as convenções que regulam e definem seu sentido institucional. (pág.51).
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ANEXO 6 – O PAPEL DO PROFESSOR

Excerto 16 – A interação com o aluno para promover situações de externalização dos
conhecimentos.
Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os
alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca
de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos
processos pedagógicos em que estão envolvidos (pág.51).
(os alunos) Também serão estimulados a expressarem suas opiniões e achados a cerca
das regiões e países através de representações sobre suas culturas, hábitos, história etc.
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (pág.25).
Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem
favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e
abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais
vitais para a plena participação numa sociedade letrada (pág.50).

Excerto 17 – A consideração da ZDP e da ZDR nos propostas de ensino - aprendizagem.
(O professor) deve acreditar que as crianças são capazes de realizar tarefas sozinhas e
que, também, necessitam de interferências e colaborações para irem além de seus
domínios reais (pág.6).
(...) é preciso que o educador conheça diferentes práticas pedagógicas e saiba escolher
entre elas, a mais adequada para cada situação de ensino e aprendizagem, considerando
os conhecimentos prévios dos alunos, aquilo que é importante que aprendam e o que eles
têm condições de aprender naquele momento (pág.5).
Cabe a professor criar situações didáticas que provoquem conflitos no modo de pensar
dos alunos, para que estes ampliem seus conhecimentos e redimensionem atitudes
(pág.5).

Excerto 18 – O domínio do objeto do conhecimento

O educador deve ter o seu próprio comportamento mediado por conceitos informados e
críticos, ao invés de orientar apenas pelo senso comum... (pág.100).
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(...)sua função consiste em discutir, fundamentar e sistematizar os processos de
construção dos alunos com os significados coletivos culturalmente organizados (pág.8).
O professor é tido como orientador desse processo, cuja a função consiste em discutir,
fundamentar e sistematizar os processos de construção dos alunos com os significados
culturalmente organizados (pág.8).

Excerto 19 - A interação com o aluno.
O professor é tido como orientador desse processo ( o de ensino-aprendizagem)(pág.8).
(...) os alunos serão conduzidos a adquirem novas estratégias para tornarem-se mais
independentes e responsáveis pela sua aprendizagem (pág.68).
Um mesmo conceito científico apresenta mais de uma maneira de ser enunciado, em
função das características do mesmo e do nível da escolaridade com o qual estejamos
trabalhando. Uma mesma pergunta dá origem a níveis explicativos distintos, desde o
meramente descritivo até níveis crescente de formalização. É assim que um dado
fenômeno pode ser objeto de estudo desde as primeiras séries da escola até a
universidade(pág.58).

Excerto 20 – A responsabilidade dos alunos pelas próprias aprendizagens
Os alunos estudarão países e ou continentes por meio da história, geografia e culturas das
regiões. Aprenderão através o uso de estratégias diferentes como prever e usar suas
próprias experiências para comparar, corrigir e aprimorar seus conhecimentos. Também
serão estimulados a expressarem suas opiniões e achados a cerca das regiões e países
através de representações sobre suas culturas, hábitos, história, etc.(pág.68)
Habilidades lingüísticas (leitura, escritura, audição, e à fala) serão desenvolvidas por
meio da aprendizagem indutiva de uma variedade de textos, e os alunos serão conduzidos
a adquirem novas estratégias para tornarem-se mais independentes e responsáveis pela
sua aprendizagem (pág.68).

Excerto 21 – Transmissão do conhecimento
Durante as aulas de Inglês, nós transmitimos conhecimentos associados a: Língua
Inglesa, Matemática, Ciências e Estudos Sociais (pág.66).
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ANEXO 7 – O PAPEL DO ALUNO.

Excerto 22– A externalização dos conhecimentos
Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os
alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca
de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos
processos pedagógicos em que estão envolvidos (pág.51).
(os alunos) Também serão estimulados a expressarem suas opiniões e achados a cerca
das regiões e países através de representações sobre suas culturas, hábitos, história etc.
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (pág.25).

Excerto 23 – O processo colaborativo
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (pág.25).
(...) as intervenções didáticas criadas pelo professor contribuem fundamentalmente para
o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores do aluno, ou seja, do
controle consciente do comportamento, atenção, lembrança voluntária, memorização
ativa e compreensiva, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de
planejamento, inferência, etc...(pág.6).
Os estudantes serão capazes de desenvolverem suas habilidades de raciocínio através de
investigações que são feitas em grupos e depois são aplicadas em exercícios de extensão
e prática individual(pág.68).
Ao se apropriar dos conteúdos, o sujeito transforma-os em conhecimento próprio, através
de sua ação sobre eles e da interação que estabelece com outros sujeitos (pág 52).
Os alunos que apresentaram um bom desempenho acadêmico em determinada disciplina
auxiliarão o professor da área nas aulas de laboratório de estudos.A proposta e que os
alunos mais experientes colaborem com os colegas que estão apresentando alguma
dificuldade.Os alunos monitoram as atividades, realizam a metacognição, organizando e
ressignificando o seu próprio conhecimento, obtendo ganhos intelectuais, numa
perspectiva social de apoio aos colegas(pág.20).
Para concretizarmos o ensino da língua inglesa em uma perspectiva sócio-construtivista,
focamos nossos objetivos na aprendizagem enquanto co-participação, que permite ao
aluno a percepção da cultura do outro e de si próprio, sua função globalizadora e sua
formação geral (pág.9).
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Excerto 24– Aluno ativo e responsável pelo processo de ensino – aprendizagem.
Os alunos envolvem-se ativamente no processo de ensino...(pág.67).
(...)o ator principal do processo de aprendizagem é o aluno(pág.5).
Entendemos que o aluno é o sujeito do processo de aprendizagem, podendo apresentar
maior ou menor habilidade nas diferentes áreas do conhecimento...(pág.19).
Aprenderão através o uso de estratégias diferentes como prever e usar suas próprias
experiências...(pág.68)
Os alunos descobrirão todas as maravilhas da ciência ambiental por meio de projetos e
atividades que inspirem suas habilidades de investigação... (pág.68).
(...)os alunos serão conduzidos a adquirem novas estratégias para tornarem-se mais
independentes e responsáveis pela sua aprendizagem (pág.68).

Excerto 25– A ação concreta ou mental sobre os objetos do conhecimento.
O trabalho tem um grande apoio de materiais manipulativos, pois a possibilidade de
manipulação, de visualização de certos elementos numéricos ou geométricos é
fundamental no ensino da Matemática. É muito importante este trabalho, pois as relações
estabelecidas entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio
do aluno e a nova situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento
(pág.56).
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ANEXO 8 – OS TIPOS DE TAREFAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Excerto 26– Atividades que permitem expandir a ZDP
Um mesmo conceito científico apresenta mais de uma maneira de ser enunciado, em
função das características do mesmo e do nível da escolaridade com o qual estejamos
trabalhando. Uma mesma pergunta dá origem a níveis explicativos distintos, desde o
meramente descritivo até níveis crescente de formalização. É assim que um dado
fenômeno pode ser objeto de estudo desde as primeiras séries da escola até a
universidade (pág.58).

Excerto 27 –As atividades que permitem externalização dos conhecimentos
Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os
alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca
de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos
processos pedagógicos em que estão envolvidos (pág.51).
(os alunos) Também serão estimulados a expressarem suas opiniões e achados a cerca
das regiões e países através de representações sobre suas culturas, hábitos, história etc.
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (pág.25).

Excerto 28 –As atividades que favorecem a colaboração.
Em todos os momentos do cotidiano escolar, o diálogo é incentivado como forma de
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas (pág.25).
(...) as intervenções didáticas criadas pelo professor contribuem fundamentalmente para
o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores do aluno, ou seja, do
controle consciente do comportamento, atenção, lembrança voluntária, memorização
ativa e compreensiva, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de
planejamento, inferência, et.(pág.6).
Os estudantes serão capazes de desenvolverem suas habilidades de raciocínio através de
investigações que são feitas em grupos e depois são aplicadas em exercícios de extensão
e prática individual(pág.68).
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Ao se apropriar dos conteúdos, o sujeito transforma-os em conhecimento próprio, através
de sua ação sobre eles e da interação que estabelece com outros sujeitos (pág.52).
Os alunos que apresentaram um bom desempenho acadêmico em determinada disciplina
auxiliarão o professor da área nas aulas de laboratório de estudos.A proposta e que os
alunos mais experientes colaborem com os colegas que estão apresentando alguma
dificuldade.Os alunos monitoram as atividades, realizam a metacognição, organizando e
ressignificando oseu próprio conhecimento, obtendo ganhos intelectuais, numa
perspectiva social de apoio aos colegas (pág.20).
Para concretizarmos o ensino da língua inglesa em uma perspectiva sócio-construtivista,
focamos nossos objetivos na aprendizagem enquanto co-participação, que permite ao
aluno a percepção da cultura do outro e de si próprio, sua função globalizadora e sua
formação geral(pág.9).

Excerto 28 – Atividades que permitem a experimentação
(...) através de atividades que abrangem a descoberta, a solução de problemas, o uso de
linguagem e a resposta criativa (pág.5).
As atividades de investigação e experimentais representam um importante elemento para
a compreensão ativa de conceitos....(pág. 57).
O nosso objetivo com relação ao estudo de Ciências é dar aos alunos condições de
identificar problemas a partir de observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las
e confirmá-las, criando a oportunidade de elaborar conclusões, através de intervenções
do professor (pág.57).

Excerto 30 - Aprendizagem significativa
Acreditamos ainda que uma aprendizagem significativa requer o uso de materiais
didáticos (jogos, textos para-didáticos, jornais ou textos literários, etc.) que devem servir
como uma ferramenta a mais, capaz de permitir a construção do conhecimento, permitir
o estabelecimento de relações, provocar reflexões e desenvolver habilidades (pág.56).
Os conceitos são construídos através de várias ligações e associações entre diferentes
significados (pág.55).
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Excerto 31 – As atividades que permitem ação (concreta ou mental) com objeto do
conhecimento

O trabalho tem um grande apoio de materiais manipulativos, pois a possibilidade de
manipulação, de visualização de certos elementos numéricos ou geométricos é
fundamental no ensino da Matemática. É muito importante este trabalho, pois as relações
estabelecidas entre o manuseio do material, as ações sobre ele, o conhecimento prévio
do aluno e a nova situação proposta, possibilitam a construção do conhecimento
(pág.56).
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ANEXO 9 – A AVALIAÇÃO

Excerto 32– Avaliação do processo
Os sujeitos do processo de avaliação são aqueles que de alguma forma contribuíram para
o desenvolvimento do trabalho (pág.15).
Por ser um processo contínuo, a avaliação requer uma definição clara de objetivos que
possam categorizar interesses através da elaboração de instrumentos de observação...
Outros aspectos fundamentais da avaliação (...) que devem fazer parte do processo
(pág.14).
Por ser um processo contínuo, a avaliação requer uma definição clara de objetivos que
possam categorizar interesses (pág.14).
A avaliação deve privilegiar aspectos globais, no que diz respeito ao processo ensinoaprendizagem, como os aspectos relativos à intervenção docente, ao projeto curricular da
escola, à organização do trabalho escolar, à função social desempenhada pela escola, as
questões éticas envolvendo pais, alunos e docentes, enfim o projeto da escola como um
todo. Não mais o foco deve centrar-se somente nos alunos e em seu desempenho
cognitivo(pág.15).

Excerto 33 – Avaliação descentralizada do aluno
A avaliação deve privilegiar aspectos globais no que diz respeito ao processo ensinoaprendizagem, como os aspectos relativos á intervenção docente, ao projeto curricular
da escola, `a organização do trabalho escolar, à função social desempenhada pela
escola, as questões éticas envolvendo pais, alunos e docentes, enfim o projeto da escola
como um todo. Não mais o foco deve centrar-se somente nos alunos e em seu
desempenho cognitivo.(pág.15).

Excerto 34 –Auto-avaliação
Os alunos serão encorajados a auto-avaliarem o seu desempenho e a documentarem
suas conclusões em um diário de matemática (pág.68).
(...) por parte dos alunos, comprometendo-os, através de auto-avaliação, possibilitando a
tomada de consciência do que realmente aprenderam.(pág.14).
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Excerto 35- Avaliação subjetiva
É fundamental o professor avaliar (...) como os alunos estão compreendendo a temática
de estudo (pág.5).
É fundamental o professor avaliar (...) quais as atitudes (do aluno) diante do
estudo...(pág.5).
È natural que alguns alunos necessitem de algum tipo de ajuda extra em seu processo
de aprendizagem...(pág.20).

Excerto 36 –A avaliação objetiva
É fundamental o professor avaliar (...) quais as informações que (os alunos) já
sabem,...(pág.5).
É fundamental o professor avaliar (...) quais as suas explicações (dos alunos) para os
fatos ou fenômeno... (pág.5).
É fundamental o professor avaliar (...) quais os recursos que (os alunos) dominam para
resolver um problema ou atividade proposta,... (pág.5).
(...) a avaliação requer uma definição clara de objetivos que possam categorizar
interesses através da elaboração de instrumentos de observação; emissão de juízos e
comunicação de resultados.(pág.14).

Excerto 37- A avaliação quantitativa
Na 3ª série nós enfatizamos a trabalhar as bases estabelecidas pelo Departamento de
Português(...)estabelecendo as estratégias necessárias para dar a eles níveis mais
elevados de exatidão em inglês(pág.66).
corrigir e aprimorar seus conhecimentos(pág.68).
Atividades de extensão individual são providenciadas para que os alunos possam ter uma
compreensão completa do conteúdo dado (pág.68).
(...) a avaliação requer uma definição clara de objetivos que possam categorizar
interesses através da elaboração de instrumentos de observação; emissão de juízos e
comunicação de resultados(pág.14).

