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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo discorrer sobre o papel da imaginação e sua 

relação com o processo de ensino/aprendizagem. Contemporaneamente espera-se 

que a escola forme indivíduos inovadores, criativos para enfrentar problemas e, para 

tal, precisa da imaginação, não entendida na sua dimensão reprodutora, mas uma 

imaginação criadora. Observa-se neste estudo que todo fenômeno psico-pedagógico 

necessita ser um estudo que mantenha uma proximidade com os fenômenos 

políticos e culturais. O foco principal é uma reflexão sobre o papel da imaginação 

como estratégia de otimização do processo de ensino-aprendizagem em três áreas 

do conhecimento: Procedimentos de Leitura, Língua Portuguesa e Matemática. 

Optou-se por alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I e as estratégias utilizadas 

pela professora em sala de aula para promover o desenvolvimento da criança 

aproveitando o repertório e as habilidades de cada aluno. Este trabalho tem como 

referência teórico-metodológica as contribuições da Psicologia Histórico-Cultural, 

com ênfase nas teorias apresentadas por L. S. Vygotsky, além das elaboradas em 

especial com A. R. Luria, A. N. Leontiev e seus colaboradores. Para análise do 

material coletado utilizou-se L. Bardin e a Análise de Conteúdo. 

 

 

 

 

Palavras chave: imaginação, criatividade, ensino, aprendizagem, Vygotsky, 

desenvolvimento, processo, histórico cultural. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation was to discuss the imagination and its relations with  

teaching/learning process. Contemporaneously is expected that school develops  

innovative and creative individual to face problems and therefore need the 

imagination, not understood in its reproductive dimension, but a creative imagination. 

This study observed that all psycho-pedagogical phenomena need to be a study that 

keeps a close proximity to the cultural and political phenomena. The main focus is a 

reflection on the role of the imagination as teaching/learning strategy in three areas 

of knowledge: Reading Procedures, Portuguese Language and Mathematics. 

Students were chosen of 3rd year of elementary school and the strategies used by 

the teacher in the classroom to promote  child  development by considering the 

repertoire and the abilities of each student. This work has as theoretical-

methodological reference contributions of cultural historical psychology, in particular 

those made by L. S. Vygotsky beyond the theories developed in particular with A. R. 

Luria, A. N. Leontiev and its contributors. For analysis of the material collected used 

Bardin and Content Analysis. 

 

 

 

Keywords: imagination, creativity, teaching, learning, Vygotsky, development, 

process, cultural history. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

“O homem haverá de conquistar seu futuro 

com a ajuda de sua imaginação criadora; orientar 

hoje uma conduta baseada no futuro e partir desse 

futuro é função básica da imaginação e, portanto, o 

princípio educativo do trabalho pedagógico consistirá 

em dirigir a conduta do escolar na linha de prepará-

lo para o porvir, já que o desenvolvimento e o 

exercício de sua imaginação são uma das principais 

forças no processo do alcance desse fim”   

Vygotsky 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

A educação formal contemporaneamente além de promover o ensino, isto é, 

transmitir conhecimentos, contribui para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à sociedade da informação: seleção e processamento da informação, 

autonomia, capacidade para tomar decisões e executar trabalho em grupo, 

polivalência e flexibilidade. 

Educa-se para a diversidade e para a complexidade características de um mundo 

globalizado por meio de projetos cooperativos visando à autonomia e a 

conscientização ambiental. 

      O professor criativo, da escola contemporânea, busca não só conhecer os 

aspectos psicológicos dos alunos, mas, mais do que isso, procura dialogar com seu 

público para conhecer o nível de informação e de conhecimento de seus alunos. É 

fundamental conhecer o contexto histórico cultural em que esses estão inseridos; 

aprender com as dúvidas, acertos e erros e, através da análise dessas informações 

ser capaz de adequar suas estratégias. 

O tema escolhido “A imaginação no processo ensino/aprendizagem: uma 

abordagem histórico-cultural” parte das contradições encontradas na sala de aula, 

onde se observa que os educadores sentem dificuldade em transpor a educação 

focada no ensino para uma educação centrada na aprendizagem. Os conteúdos são 

repetidos mecanicamente, sem significado para o aluno e de forma linear; onde as 

avaliações são, muitas vezes, formuladas do ponto de vista e nos moldes do 

professor que julga ter o seu aluno apreendido um determinado conteúdo da mesma 

forma que ele. Quando a resposta não corresponde à esperada, o aluno fica fadado 

ao fracasso. 

A situação observada na rotina do dia a dia na prática pedagógica levou a 

pesquisadora a uma reflexão sobre sua própria trajetória profissional como 

educadora atuando na área de Artes do Ensino Fundamental I e II e, atualmente 

como coordenadora de um projeto intitulado Ver e Viver a Cidade de São Paulo com 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental nas três unidades do Colégio Pentágono. 
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Essa experiência foi muito enriquecedora, pois permitiu que fosse proposta uma 

estratégia mais eficaz e eficiente de ministrar aulas. 

Depois de anos de experiência pedagógica, estudo e pesquisa, espera-se que 

este estudo possa contribuir para o novo contexto educacional, tentando apontar a 

imaginação criadora como recurso didático que otimiza o processo a 

ensino/aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, possibilita a  

transformação da sala de aula em espaços de aprendizagem, permeada pelo lúdico, 

pelo prazer de aprender, pela sensibilidade e pela afetividade na relação 

professor/aluno, unidos por uma relação dialógica. 

Meu encontro com a arte teve início cedo e pelas várias linguagens artísticas 

transitei por toda vida; o piano, o violão, aulas de pintura e na área da dança, o 

clássico, o jazz, o contemporâneo e sapateado. Com todo este histórico ligado às 

artes me graduei em Comunicação Visual e posteriormente em Licenciatura em 

Educação Artística pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. 

Tive a oportunidade de ministrar um curso no Centro de Formação de 

Professores do Município de Osasco, região metropolitana de São Paulo. O módulo 

com duração de 32 horas fazia parte de um programa de formação continuada para 

professores da rede municipal. O público era formado por professoras do Ensino 

Fundamental I e recebeu o nome de “Arte Pedagógica”. 

As professoras procuravam o curso em busca de qualificação para ministrar 

aulas de artes. Como não sabiam o que fazer nem como, lançavam mão dos 

desenhos xerocados e de moldes de revistas de decoração de festas infantis que 

encontravam nas bancas de jornal e revistas. O primeiro passo foi mostrar que elas 

sabiam desenhar e depois como poderiam trabalhar os conteúdos curriculares 

aproveitando o repertório e as habilidades dos alunos com uma dose de imaginação 

e criatividade. Um trabalho que envolveu muita dedicação, pesquisa e estudo, mas 

que foi recompensado pelo sucesso e resultados atingidos tanto pelas professoras 

quanto pelos alunos no desenvolvimento escolar. 

Foi exatamente nessa época, em meados da primeira década de 2000, que 

surgiu meu interesse pela pesquisa sobre teorias e autores que pudessem 

enriquecer a minha pesquisa sobre o papel da imaginação criadora em sala de aula.  
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Foi no Programa de Pós-graduação em Educação, Artes e história da Cultura da 

Universidade Mackenzie que tive a oportunidade de encontrar uma forma de poder 

contribuir com a formação de professores e, após ter cursado as disciplinas que o 

programa oferece pude perceber através da estrutura do programa oferecido pela 

Universidade que podemos ir além de simplesmente formar professores. Podemos e 

devemos pensar em formar professores pesquisadores e criativos em sala de aula, 

capazes de perceber o potencial de cada aluno e a importância que cada um de nós 

tem na formação do ser humano. Após um ano de muitas dúvidas, leituras, 

inquietações e dedicação da minha orientadora, que sempre me incentivou e 

acreditou no meu projeto uma coisa ficou muito clara: A aquisição do conhecimento 

é um processo contínuo que não pode ser desvinculado das condições históricas 

que o determinaram, o que provoca a sistemática de um processo de pesquisa que 

necessita revisitar o que foi produzido até o presente momento e perceber até que 

ponto estes conhecimentos respondem às problemáticas da nossa época, 

permitindo a pesquisa e a descoberta de novos saberes. 

Há dois anos comecei a desenvolver, em conjunto com uma professora de 

teatro, um projeto que tem como objetivo final transformar um ensaio de monografia 

sobre a cidade de São Paulo em uma apresentação teatral. 

Foi possível observar, durante as aulas de teatro e ao longo da minha 

experiência como professora de artes que, por um lado, conteúdos ministrados em 

sala de aula parecem não ter significado para a vida prática do aluno uma vez que 

se apresentam sem desafios que os provoquem a buscar soluções para problemas 

encontrados no cotidiano. Outra questão observada foi que não é sempre que o 

educador conduz o aluno à reflexão, ao discernimento, ao pensar crítico, à reflexão 

e à construção de um conhecimento. Por outro lado, as salas de aula ainda se 

conservam na formação de carteiras atrás de carteiras, com uma função 

controladora, não permitindo a interação do aluno com o professor e demais 

colegas. Os conteúdos, muitas vezes, não são desenvolvidos, conjuntamente, numa 

relação dialógica, mas são transferências do conhecimento acumulado pelos 

professores para os alunos. O desenvolvimento do currículo acaba sendo baseado 

em programas rígidos com convenções didáticas que, muitas vezes, não favorecem 

o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, da espontaneidade, da intuição e 

do respeito ao outro. Mesmo nesse universo caótico existem professores que ousam 
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inovar e escolas que mesmo ainda dentro da formalidade da instituição incentivam o 

professor criativo. 

É a atitude do professor criativo que através do potencial da imaginação criadora 

dos seus alunos e utilizando esse potencial como facilitador e motivador no processo 

de ensino/aprendizagem, cria estratégias que sensibilizam o educando e promovem 

a capacidade de simbolizar, de analisar de intuir e a melhora da autoestima deste. 

Durante o desenvolvimento do projeto “Ver e Viver a Cidade de São Paulo”, em 

2010, ocorreu uma aproximação maior com uma professora de 3º ano de uma 

escola de classe média alta localizada na Zona Oeste da Capital. A professora 

percebeu que alguns alunos necessitavam de um estímulo a mais para poderem se 

desenvolver e acompanhar o grupo sem que para isso precisassem frequentar as 

aulas de apoio por serem consideradas fracas segundo a avaliação tradicional. Ao 

mesmo tempo, essas crianças eram muito criativas e gostavam de desenhar. 

 Surgiram então algumas questões sobre práticas pedagógicas, estratégias que 

discutimos com base nas necessidades específicas dos alunos e no conteúdo a ser 

transmitido. Partimos de 2 hipóteses: O estímulo à imaginação criadora auxilia no 

desenvolvimento cognitivo da criança? De que forma esse potencial poderia ser 

estimulado?  
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Mizukami em Ensino: as abordagens do processo (1986), “ensinar é 

transmitir conteúdo, aprendizagem é mudança de comportamento e dá-se por meio 

das estratégias que o professor utiliza para otimizar a transmissão do conteúdo”. 

No ambiente lúdico da criança é possível visualizar a atitude de busca e 

incentivá-la, via processo de ensino/aprendizagem, a desenvolver uma postura de 

questionamento criativo, estimular a procura por soluções próprias, a descoberta e 

criação de relacionamentos alternativos. 

 

As brincadeiras infantis, frequentemente, são apenas um eco do que 
a criança viu e ouviu dos adultos. No entanto, esses elementos da 
experiência anterior nunca se reproduzem, na brincadeira, 
exatamente como na realidade. A brincadeira da criança não é uma 
simples recordação do que vivenciou, mas a reelaboração criativa de 
impressões vivenciadas. É uma combinação dessas impressões e, 
baseada nelas, a construção de uma realidade nova que responde 
às aspirações e aos anseios da criança. Assim como na brincadeira, 
o ímpeto da criança para criar é a imaginação em atividade. 
(VYGOTSKY in SMOLKA, 2010, p17). 

 

 

O professor/educador consciente do seu papel e função neste processo 

motiva o aluno a dominar a escrita e a leitura como instrumentação formal e política 

do processo de formação do sujeito social autônomo. 

Ao longo da minha experiência como professora de Artes e Teatro pude 

observar que contemporaneamente a influência da escola sobre o aluno é cada vez 

distante da realidade e, nesse sentido, vazia, pela formalidade da sua organização 

distanciada da sociedade diária. 

A escola, como observa Vygotsky, é o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da consciência. Segundo o autor, a criança não é naturalmente 

criativa; a atividade da imaginação criadora é muito complexa e em cada período do 

desenvolvimento infantil funciona de modo peculiar, característico de uma 

determinada etapa do desenvolvimento em que se encontra a criança (Vygotsky in 

SMOLKA, 2010).  O papel do professor é estimular sua imaginação; a imaginação 

criadora que possibilitará pensar soluções para os problemas que se apresentem; 

desenvolver estratégias, raciocínio e não apenas reproduzir o conhecimento. 



 
 

15 
 

O quadro que se apresenta atualmente no Brasil, um país em 

desenvolvimento com sérios problemas relacionados ao analfabetismo em todo o 

seu território1, demonstra quão contemporânea e compatível com nossa realidade é 

a obra de Vygotsky e seus colaboradores que realizaram suas pesquisas e 

desenvolveram suas teorias na União Soviética pós-revolução; um país 

subdesenvolvido, com um alto índice de analfabetismo além dos problemas sociais e 

da diversidade cultural.  

Vygotsky e Luria procuram realizar o objetivo clássico de pesquisar os 

fenômenos, mas sem perder de vista a visão romântica de conservar toda a riqueza 

dos mesmos. Luria (1983) comenta que Marx descreve esse processo com a 

singular expressão: “ascender ao concreto”. As palavras de Luria expressam sua 

convicção de que a abordagem científica tradicional quantitativa é 

fundamentalmente limitada com respeito à vida. Para ele, a ciência tem de ter algo 

mais, um complemento indispensável: a arte tem de adentrar a ciência, na qualidade 

de arte da descrição (LURIA, 1983). 

O interesse pelo autor na perspectiva de estudo da análise e desenvolvimento 

humano, dá-se principalmente pelo fato de que ele via o ser humano como 

possuidor de história, cultura e ferramentas socioculturais de transformação da 

realidade. 

De acordo com Vygotsky,  

 

“Na educação [...] não existe nada de passivo, de inativo. Até as 
coisas mortas, quando se incorporam ao círculo da educação, 
quando se lhes atribui papel educativo, adquirem caráter ativo e se 
tornam participantes ativos desse processo” (2001, p.70).  
 
 
 

As teorias de Vygotsky apontam uma série de outras atividades que 

interferem sobremaneira no desenvolvimento das funções psicológicas superiores2 

específicas dos seres humanos em processo de socialização; e a educação, quando 

fundamentada em bases teóricas sólidas, pode ser propícia para que o ser humano 

entre em contato com ferramentas sociais que possibilitam seu pleno 

desenvolvimento. 

                                                        
1
 Anexo 1- Tabelas e gráficos  obtidos no site do IBGE (Nota da autora). 

2 Como exemplos de funções psíquicas superiores  podemos citar a  linguagem, o pensamento, a 
memória, a consciência, a imaginação, as emoções, a percepção, o raciocínio. 
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A fala se constitui no paradigma dos processos de interiorização das funções 

psicológicas superiores. Para Vygotsky a relação entre o pensamento e a fala passa 

por várias mudanças ao longo do desenvolvimento. Apesar de terem origem e se 

desenvolverem independentes, em certo momento o pensamento e a fala se 

encontram e dão origem ao funcionamento psicológico complexo; a conquista da 

fala representa um marco no desenvolvimento humano. 

As palavras e signos são para a criança um meio de contato social com as 

pessoas, as funções comunicativas e cognitivas da fala são a base dos processos 

superiores. A fala, desta forma, tanto expressa como organiza o pensamento da 

criança.  

Antes do aprendizado da fala a criança encontra-se no estágio pré-linguístico 

do desenvolvimento do pensamento, denominado de inteligência prática. Através 

das interações com as pessoas a criança vai aprendendo a usar a fala como 

instrumento do pensamento e como meio de comunicação. Neste momento o 

pensamento e a fala se associam e o pensamento torna-se verbal e a fala racional.  

Vygotsky observou que o desenvolvimento da relação fala e pensamento 

segue uma sequência de desenvolvimento passando da fala exterior para a fala 

egocêntrica e chegando a uma fala interior. 

Em sua tese de doutorado  Prestes3 aponta alguns equívocos nas traduções 

feitas a partir russo para outros idiomas. No caso da expressão “fala” muitos autores 

traduziram como “linguagem” o que deveria ser traduzido como “fala” conforme 

capítulo intitulado “Fala virou Linguagem”. 

 

A defesa de que a palavra retch está muito mais relacionada à fala e 
não à linguagem pode ser feita baseando-se apenas em dicionários. 

Mas, ao aprofundarmos os estudos de suas obras, descobrimos que 
Vigotski refere-se à relação entre pensamento e a fala, ou seja, algo 
expresso oralmente ou de forma escrita. Para Vigotski a fala e o 
pensamento são dois processos psíquicos distintos, singulares e 

separados, que, em um certo momento do desenvolvimento 
(ontogênese), unem-se, dando lugar à unidade pensamento e fala 
que é o pensamento verbal (PRESTES, 2010, p 176, grifo da autora 

da Tese). 

 

                                                        
3
 PRESTES, Zoia Ribeiro – QUANDO NÃO É QUASE A MESMA COISA, Análise de 

traduções de Lev Semionovich Vigotski no Brasil, Repercussões no campo educacional. Tese de 
Doutorado – Universidade de Brasília – Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em 
Educação, 2010. 
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Com essa colocação feita em sua tese a autora chama-nos a atenção para a 

necessidade de se continuar a pesquisar e estudar as teorias de Vygotsky, mas de 

agora em diante com um novo olhar. 

Outro fator que merece destaque, nesta busca, é o papel dado à emoção. Em 

vários momentos de seus estudos o autor  associa o processo de desenvolvimento e 

comportamento ao processo interativo entre o organismo e o meio perpassado pelas 

emoções. Segundo o autor, as emoções funcionam como um regulador interno do 

nosso comportamento e que associadas aos estímulos externos podem levar o 

homem a inibir ou exteriorizar essas ou aquelas emoções. Quando associadas ao 

processo educacional, as emoções têm o papel de influenciar todas as formas do 

comportamento humano. 

 

Nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela 
ligada a uma emoção. Por isso, se quisermos suscitar no aluno as 
formas de comportamento de que necessitamos teremos sempre de 
nos preocupar com que essas reações deixem um vestígio 
emocional nesse alunado (VYGOTSKY, 2001, p.143). 

 
 
 

Este estudo visa discutir algumas contribuições de Vygotsky, Luria e seus 

colaboradores para repensar o papel da imaginação na educação e no 

desenvolvimento da criança em idade escolar, a partir da ideia central de que o ser 

humano é um ser em permanente desenvolvimento e é por meio do outro que se 

desenvolve e se humaniza.  

 
Objetivos gerais 

A presente pesquisa busca identificar, propor formas de auxiliar o professor e 

levar a uma reflexão sobre o aluno que está em sala de aula com sua forma 

particular de pensar, de se comunicar e de aprender. A busca de alternativas para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no aprender a aprender é prepará-lo para 

buscar e refletir sobre os seus conhecimentos, organizá-los, enriquecê-los e 

desenvolvê-los individualmente e em grupo.  

 

Objetivos específicos 

Identificar e descrever atividades que podem estimular a imaginação criadora 

de crianças entre 8 e 9 anos.  



 
 

18 
 

Estabelecer as relações entre a imaginação e o desenvolvimento de outras 

funções superiores. 

 

Definição do problema 

De que forma o professor pode estimular o processo criativo do aluno 

utilizando a imaginação criadora nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Procedimentos de Leitura. 

 

Relevância do problema 

Diante do novo contexto de transformações sociais e epistemológicas que 

estamos vivendo, o professor necessita de auxílio na construção de novas 

estratégias didáticas, atualização de conteúdo, adoção de currículos flexíveis e 

adaptados aos alunos, criação de ambientes ricos em possibilidades de 

aprendizagem e revisão da cultura escolar, pois é na escola que se formam as 

competências e aptidões que farão com que cada indivíduo possa continuar a 

aprender. 

Esta pesquisa apresenta, como sugestão, alguns processos dinâmicos de 

ensino/aprendizagem através do olhar e de atitudes da professora, das diferentes 

maneiras de transmitir os conteúdos e das formas diversificadas de atingir o 

conhecimento, com o abandono de aulas centradas no professor, na repetição 

mecânica de conteúdos para adotar uma forma de ensino mais centrada no aluno e 

culturalmente mais relevante. 

A escola está tentando atender às demandas atuais da sociedade 

contemporânea, mas, muitas vezes esquece-se de olhar o aluno como um indivíduo 

que tem formas diferentes de assimilar o conhecimento além das dificuldades 

políticas, sociais e educacionais que esta encontra no contexto em que está 

inserida. 

Para um mundo tão complexo, globalizado na economia, nas comunicações e 

na cultura faz-se necessário um ser humano multicultural não massificado, mas 

capaz de ouvir, de prestar atenção ao diferente, de respeitá-lo. 
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A construção do caminho metodológico 

 

Colhidas e registradas as informações através de entrevistas abertas com a 

professora, de atividades previamente escolhidas e das dificuldades apresentadas 

pelos alunos durante o processo de ensino/aprendizagem nas áreas de 

Procedimentos de Leitura, Língua Portuguesa e Matemática, procedeu-se a análise 

das produções para a seleção dos sujeitos que fariam parte do estudo. Para isso 

foram consideradas as avaliações do ano anterior transmitidas oralmente pela 

coordenação do segmento, as primeiras atividades realizadas em sala de aula, a 

avaliação feita pela professora com base nas produções e observação da postura 

dos alunos durante a realização das atividades propostas. 

A configuração da turma era de um grupo de 27 alunos, heterogêneo, 

procedente de 3 professoras distintas. Segundo a avaliação da atual professora de 

sala tratava-se de um grupo formado por 12 alunos com baixo rendimento escolar, 

10 alunos considerados “medianos” e 5 alunos considerados “bons” segundo a 

avaliação do desempenho escolar4.  

 

Universo da pesquisa 

Optou-se por fazer um recorte do grupo de 27 alunos e concentrar a análise 

em 2 depoimentos da professora: o 1º realizado em abril de 2011 e o 2º em janeiro 

de 2012 por serem estes, respectivamente, o primeiro e o último depoimentos feitos 

durante o período de tempo que durou o estudo. As produções escritas e os 

desenhos, colocados nos anexos, servem para ilustrar o estudo assim como ao final 

da pesquisa, serviram de indicadores para os resultados alcançados pela 

professora.  

Dada a complexidade do fenômeno e por ser este um estudo de caso e um 

estudo qualitativo, tornou-se necessário reduzir o número de sujeitos para que fosse 

possível realizar uma pesquisa mais cuidadosa. Com base nas características do 

estudo aqui apresentado, foram selecionados 4 alunos dentre os  27 que 

compunham o grupo; sendo que  3 alunos apresentavam algum tipo de  dificuldade 

–  como por exemplo, interpretação de texto,  elaboração de escrita ou raciocínio 

                                                        
4 A avaliação adotada pela escola é baseada em conceitos que variam entre A e D sendo que, de 
acordo com este tipo de avaliação, são considerados alunos “bons” os que atingem os conceitos A, 
B+ e B; alunos “medianos” B-, C+ e C; alunos “fracos” C, C- e D. Os conceitos possuem variáveis 
como, por exemplo, B++, B, B- (nota da autora). 
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lógico –  em uma ou mais áreas do conhecimento escolhidas para este estudo que 

foram: Procedimentos de Leitura, Língua Portuguesa e Matemática e 1 aluno 

considerado “bom” pela  escola que classifica como “bom” aquele que atinge, 

segundo a avaliação da escola, os conceitos A e B5. As atividades realizadas por 

este aluno serviu como referencial para a observação do caminho percorrido e o 

desenvolvimento atingido, tanto para os alunos que apresentavam dificuldades 

quanto para o aluno com bom aproveitamento escolar6. 

    A esse respeito observa-se que Vygotsky, no início da década de 30, fez em 

seus estudos sobre desenvolvimento mental e o ensino escolar, sobre o conceito de 

zona de desenvolvimento iminente e sobre defectologia uma avaliação que 

permanece bem atual: as crianças continuam sendo categorizadas ou classificadas 

muito mais pelo amadurecimento das funções superiores do que pelas situações 

desafiadoras que podem enfrentar para que se desenvolvam.  

Com esse material de análise iniciamos uma sequência de passos que 

enriqueceram o processo investigativo. 

Como estratégia de campo adotamos a observação da análise do 

desenvolvimento das atividades e o relato da professora sobre essas  levando em 

consideração a produção e também o comportamento em geral dos alunos. 

Com a finalidade de conhecer o estágio de desenvolvimento e o potencial de 

cada aluno do grupo, a professora desenvolveu uma atividade durante a primeira 

semana de aula e comparou a avaliação feita por ela da atividade proposta com a 

avaliação feita pela escola que contemplava, segundo a professora, apenas o 

aproveitamento escolar dos mesmos. Em relação a essa questão Vygotsky 

apresenta o seguinte paradoxo: 

 

De que modo as crianças que chegam a escola com um 
desenvolvimento mental melhor revelam-se, no decorrer da instrução 
escolar, piores na dinâmica de seu desenvolvimento mental? E, para 
Vigotski, esse paradoxo fica mais complexo ainda quando se 
compara o aproveitamento escolar, pois existem relações entre o 
nível de desenvolvimento da criança no limiar da escola e o seu 
aproveitamento absoluto; entre a dinâmica do desenvolvimento 
mental da criança e o seu aproveitamento relativo ( PRESTES,2010 
p172). 

                                                        
5 Conceitos A e B correspondem a um percentual de acerto entre 80% e 100% das atividades. 
6 Para a escola em questão, bom aproveitamento escolar significa: o aluno responder às questões 
que são propostas nas atividades de acordo com respostas pré-estabelecidas sem levar em 
consideração as possíveis variações na interpretação tanto do texto quanto das questões por parte 
dos alunos.  
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Retomando, a pesquisa teve início com uma entrevista aberta com a 

professora onde o depoimento feito por ela mesma não seguiu uma sequência 

linear. No decorrer da conversa ela colocava a sua vivência na sala de aula, como 

percebia as dificuldades e habilidades dos alunos bem como o potencial que eles 

possuíam. As interferências que a professora fazia, tais como uma nova escrita que 

possibilitasse uma continuidade ao texto trabalhado, uma atividade lúdica com jogos 

ou sociodrama que modificavam a rotina da sala de aula tinham como objetivo 

promover desafios e estimular a imaginação criadora dos alunos. A opção por 

realizar ou não essas atividades denominadas pela professora de “desdobramentos” 

dependia do desempenho do grupo considerando questões como interpretação de 

texto, elaboração e construção de uma escrita, raciocino lógico e a expressão por 

meio do desenho de um texto lido em sala de aula.  

Foi essa conversa não sistematizada, que flutuava entre as atividades que ela 

estava realizando em sala de aula e com o grupo de apoio em Matemática no 

período da manhã que permitiu que fosse feita uma análise do processo de 

desenvolvimento dos sujeitos escolhidos e os resultados alcançados. 

A opção por anexar as atividades realizadas teve como objetivo ilustra a 

trajetória desses sujeitos.   

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

 

                                                                    

                     

                                                                                                    Figura 1: Notícia de jornal - sujeito A, 2011. 
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                                                   Figura 2: Ilustração de um texto - sujeito C, 2011. 

 

               As produções de desenho e escrita dos sujeitos escolhidos formaram o 

primeiro núcleo de estudo. O desenvolvimento do desenho e da produção de texto 

vinha sendo analisados segundo a teoria de Vygotsky, mas ao longo do processo a 

leitura sobre o conceito de mediação desviou o olhar para a atitude da professora. 

Foi feita nova entrevista com a professora, quando o ano letivo já tinha terminado, 

para uma avaliação global do desenvolvimento alcançado pelos sujeitos e quais as 

estratégias adotadas pela professora, pois algumas questões tornaram-se 

importantes: 

 

- Como a professora fazia para avaliar o grau de compreensão de um 

texto pelos alunos? 

- Feito isso, qual a estratégia utilizada por ela para transmitir 

conhecimento? 

- De que forma ela conseguiu estimular nos alunos a curiosidade e a 

imaginação criadora nos alunos? 

- Como a dificuldade na interpretação e elaboração de texto foi superada 

pelos alunos? 

 

 Com relação ao corpus da pesquisa foram escolhidas as entrevistas abertas7 

com a professora e os sujeitos descritos segundo o depoimento da professora que 

                                                        
7 A técnica de entrevista aberta atende principalmente a finalidades exploratórias. Em relação a sua 
estruturação o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer sobre o 
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não teve como apresentar os laudos por serem documentos que permanecem na 

posse da Orientação Pedagógica da escola e os professores recebem apenas 

relatórios em encontros individuais com orientadora pedagógica do segmento do 

fundamental I. 

 

 Sobre cada um dos sujeitos escolhidos a professora faz um relato baseado na 

avaliação final da professora do 2º ano e na sua própria avaliação após 1 mês de 

aula; período este durante o qual ela fez uma avaliação do desenvolvimento dos 

alunos. O que eles haviam e não haviam conseguido apreender do conteúdo 

curricular do 2º ano foi possível ser detectado pela da análise das atividades que 

estavam sendo desenvolvidas por ela em sala de aula.   

 São eles: 
 

Sujeito A:  

Mostra-se desatento e apresenta uma imaturidade muito grande. 

No aspecto social é muito bom, tem muitos amigos, mas de acordo com a 

avaliação escolar é um sujeito considerado pedagogicamente fraco. Chegou à sala 

de aula, segundo a avaliação das notas, como o mais fraco da série. 

O texto dele era ilegível. Não gostava de escrever, tinha dificuldade, não 

gostava do seu próprio trabalho, criou um bloqueio. 

É uma criança que precisa de um acompanhamento de perto para progredir.  

 

Sujeito B: 

Esse sujeito, segundo descrição da professora, sugere características de 

autismo.  

Considerando as dificuldades que ele apresenta pode-se formular a hipótese 

do sujeito B ter um déficit de atenção. A evolução dele na escola é relatado desta 

forma: na pré-escola era uma criança com o social complicado. Até o primeiro ano 

ele chorava muito e durante as séries iniciais do fundamental I não conseguia lidar 

com as próprias dificuldades. Ele demonstra insegurança na realização de uma 

atividade. 

                                                                                                                                                                             

tema sugerido. As perguntas são respondidas dentro de uma conversação informal e a interferência 
do entrevistador deve ser a mínima possível, este deve assumir uma postura de ouvinte. A entrevista 
aberta é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número possível de informações sobre 
determinado tema, segundo a visão do entrevistado (Nota da autora). 
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No 2º ano, quando foi encaminhado para o grupo de apoio em Matemática, 

ele não fazia nada sozinho. 

 

Sujeito C: É uma criança que apresenta dificuldade de compreensão de 

texto.  

No início do ano não parava quieto em sala de aula. A atitude era péssima. É 

um menino que deu problema em sala de aula desde a pré-escola.  

Dificuldade para pensar, inquietude corporal, não tem limite, todas as lições 

incompletas. 

Todos os conceitos dele estavam baixando. De acordo com a avaliação 

escolar ele terminou o 2º ano com D em Língua Portuguesa. 

 

Sujeito D: A aluna foi escolhida pela professora por ter boas notas em todas 

as disciplinas. Entende-se por boas notas os conceitos A e B e por disciplinas a 

Matemática, Língua Portuguesa, Artes entre outras que compõem o currículo 

escolar. 

A professora durante a entrevista cita o aluno D e fala e mostra algumas 

atividades realizadas por ele, daí a pertinência em colocar as atividades como 

ilustração de uma questão que incomodava a professora e que foi colocada por ela 

durante nossas conversas.  Ela questionava por que um aluno com bom 

aproveitamento em sala de aula, com uma escrita coerente e notas tão boas não 

conseguia ser tão criativo quanto os alunos sobre os quais falávamos. 

Observa-se ainda que este sujeito serviu como parâmetro para a avaliação do 

grau de desenvolvimento atingido pelos sujeitos e o papel que a imaginação criadora 

pode desempenhar no processo de ensino/aprendizagem. O aluno D continuou 

obtendo conceitos A e B, mas mais significativos foram os resultados alcançados 

pelos sujeitos escolhidos.  

As entrevistas com a professora além das escritas e desenhos dos sujeitos 

formaram o corpus da pesquisa que foi definido com base na regra da pertinência e 

da homogeneidade onde segundo Bardin: 

 

“Os documentos retidos devem ser homogêneos, quer dizer, devem 
obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 
singularidade fora destes critérios de escolha. Ex: as entrevistas de 
inquérito efetuadas sobre um dado tema devem: referir-se todas a 
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esse tema, ter sido obtidas por intermédio de técnicas idênticas e 
serem realizadas por indivíduos semelhantes. Esta regra é 
sobretudo, utilizada quando se deseja obter resultados globais, ou 
comparar entre si os resultados individuais”. (BARDIN,1977,p98)  
 
 

 Segundo a regra da pertinência os documentos são considerados adequados 

enquanto fonte de informação e correspondem ao objetivo que suscita a análise 

desenvolvida. 

Ao formular hipóteses sobre a importância da imaginação criadora no 

processo de ensino/aprendizagem e recorrer à obra de Vygotsky e Luria para a 

obtenção de respaldo para o estudo de caso assim como a Bardin para análise de 

conteúdo tem-se como objetivo contribuir para que novas pesquisas sobre o tema 

continuem a ser desenvolvidas e não de provar nenhuma teoria como verdadeira ou 

acabada. 

 

“levantar uma hipótese é interrogarmo-nos: “será verdade que, tal 
como é sugerido pela análise a priori do problema e pelo 
conhecimento que dele possuo, ou, como as minhas primeiras 
leituras me levam a pensar que...?”(BARDIN,1977 p.98) 
 
 
 

 Ainda segundo a autora, as hipóteses nem sempre são estabelecidas na pré-

análise do material além de não ser obrigatório ter-se um corpus de hipóteses como 

guia para se proceder à análise. 

Por ser a hipótese uma afirmação provisória que se propõe a verificar, algumas 

análises efetuam-se “às cegas” e sem ideias pré-concebidas. Trata-se de uma 

suposição cuja a origem é a intuição e que permanece em suspenso enquanto não 

for submetida à prova de dados seguros. (BARDIN,1977) 

 

 O procedimento exploratório, 

 

Em que “se parte de uma colocação em evidência das propriedades 
dos textos, apreender as ligações entre as diferentes variáveis, 
funcionam segundo o processo dedutivo e facilitam a construção de 
novas hipóteses”. (BARDIN,197,p99) 
 
 

 Buscou-se a partir dos textos apresentados pelos alunos, apreender as 

ligações entre as diferentes variáveis: imaginação criadora, desenho, repertório, 
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interpretação e produção de texto na realização das atividades sejam essas 

individuais ou em grupo. As entrevistas realizadas com a professora forneceram os 

indícios de como o processo se desenvolvia e quais objetivos conseguia atingir.  A 

opção por uma entrevista depois do término do ano letivo tornou possível uma 

reflexão mais cuidadosa em relação ao resultado alcançado.  

As reflexões apresentadas pela professora muito contribuíram para este 

estudo que teve início a partir de hipóteses formuladas sobre a importância que o 

desenho e a imaginação criadora poderiam ter no desenvolvimento da criança e de 

que forma levar a criatividade do ateliê de Artes para a sala de aula e que eram 

questões que existiam antes mesmo do início da pesquisa. Aqui um detalhe chama 

a atenção: na primeira entrevista, em determinado momento a professora pediu que 

a gravação fosse interrompida e que a conversa não fosse reproduzida. Ao final do 

processo as observações que haviam sido feitas pela professora e que não foram 

registradas ganharam contorno e consistência e na segunda entrevista ela passa a 

falar com mais propriedade sobre o trabalho que realizou e sobre o processo de 

ensino/aprendizagem na escola. Na primeira entrevista era a professora falando 

sobre as questões que a incomodavam e a busca por alternativas que estimulassem 

e promovessem o desenvolvimento das crianças. 

A referenciação dos índices e a elaboração de indicadores foi obtida através 

da análise dos textos das entrevistas extraindo dessas, palavras, interjeições e até 

mesmo momentos de silêncio que se repetiam. Como exemplo foi colocado um 

trecho extraído de uma das entrevistas: 

 

 

S: Deixei eles viajarem, né..., e aí eu acho que começou esse trabalho porque 

eu comecei a perceber também como, éééé..., a imaginação é importante para esse 

desenvolvimento, para esse crescimento e aprendizagem deles e isso foi ficando 

assim; se tornando sempre presente e aí eles aprenderam até a falar assim: “O que 

a gente precisa para aprender? eles falavam: a imaginação”. A gente tem que ser 

capaz de criar as imagens, de tentar perceber do nosso jeito e depois a gente 

mostrar isso de alguma forma e depois comparar como cada um está pensando 

sobre esse objeto de estudo. Então esse trabalho do sujeito C foi muito engraçado, 

Aí ao longo do ano eu desenvolvi vários projetos de escrita. Eu tinha muitas 

crianças com questões assim...., que precisavam se desenvolver mais e uma coisa 
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que depois eu fui vendo, ao longo do ano ééé..., algumas crianças que tinham esse 

histórico você acaba que, sem querer, você acaba rotulando: esse escreve bem, 

esse tem dificuldade, esse tal..... E a criança também começa a se perceber como 

“eu sou o cara que não tem jeito pra isso” e mudar isso é o grande lance na 

aprendizagem, né.... e a sua relação com a sua produção. Porque a criança começa 

também a desenvolver uma baixa autoestima e toda vez que é uma aula daquele 

assunto, ela fala “eu já não sou boa nisso”, “já vai ser um desastre” e você também 

não dá espaço para essa criança então desabrochar. 

E como é que você quebra isso, não é? Como você pode, ééé..., 

mudar....mudar esse pensamento e essa maneira de trabalhar. O que acontece, a 

gente sabe que cada criança traz a sua história, o seu repertório, repertório de texto, 

de viagem, de experiências, de trocas, tem família que conversa mais com a criança 

e aí como que você faz com aquelas que não têm um repertório tão rico, que não 

leem porque alguma coisa na vida dela fez com que ela não lesse tanto, enfim, 

como você faz então para compartilhar essas ideias. Então, todo encaminhamento 

de escrita partia desse princípio: nós precisamos primeiro entender muito bem a 

proposta, o que se espera da criança, que muitas vezes elas não fazem porque não 

sabem o que se espera. Então primeiro essa proposta tem que estar muito bem 

encaminhada nesse sentido. A criança precisa entender muito bem qual é a 

proposta e segundo fornecer justamente esse repertório,isso que lhes falta, 

né......então para essas crianças que não tinham ideia a gente trabalhava com esse 

“banco de ideias”. 

 

E: E o que é esse banco de ideias? 

 

S: Esse banco de ideias é o seguinte: por exemplo, a primeira escrita que eu 

fiz, que deu muito certo, eu li a história que era do João e os Sete Gigantes Mortais. 

Eu li a história e eles amaram essa história. Era um menino, órfão, e que a cada 

capítulo, era uma estrutura de conto de fada então ele tinha um combate, ele tinha 

que lidar com esse gigante, com esse inimigo e vencer. Cada vez ele tinha que ir 

nessa coisa do percurso do herói que tem que vencer uma dificuldade, e eles 

adoraram. No final dessa leitura eu propus a eles que eles criassem um novo 

gigante; então não é criar a história inteira, eles já têm o personagem do João que 

eles já conheciam, eles já tinham aqueles gigantes todos. Eles tinham que criar esse 
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personagem do gigante, criar uma história, uma nova aventura do João com esse 

gigante que eles criaram e eles iriam lutar, alguma coisa iria acontecer e o fim eram 

eles que iriam decidir. Então tinha que desenvolver as características e aí eles 

poderiam, nesse momento de criação, eles podiam usar a linguagem descritiva ou 

poderiam usar o desenho. Porque tem crianças que pensam melhor desenhando.  

 

E: Sim 

 

S: É o processo deles e o que eu percebi e eu falei “agora vocês vão 

escrevendo as características” porque eu olhei o papel do sujeito C, tava inteiro 

desenhado e ele ia me mostrando – “o que você acha desse gigante Cris, você acha 

que ficou legal?” e eram desenhos. Aí eu falei então, quero ver como é que vai.... o 

que vai acontecer nessa aventura. Bom, depois que eles tinham criado .....eles 

tinham um roteiro do que eles precisavam criar. 

 

E: Você deu o roteiro? 

 

S: Eu dei o roteiro. Eles precisavam levar para casa, pensar, rascunhar as 

ideias e aí eu chamava aqueles que gostariam de apresentar; quais seriam as ideias 

que eles tinham. AH! Eu criei um gigante que vai ser assim que vai ser assado e 

então minha história vai começar assim e eu falava pára! Agora vamos outro. E aí 

aquela criança que já tinha tido algumas ideias podia mudar, eles falavam “eu achei 

essa ideia do meu amigo muito legal, vou mudar, vou juntar com a minha e vou fazer 

outra coisa. Posso fazer?” eu falava: claro, e é aquela coisa de um fio vai puxando o 

outro e quando aquilo tava fervilhando de gigantes inventados, aquela salada na 

sala de aula, “mas o meu vai voar”, o outro vai fazer não sei o que, excitadíssimos, 

loucos para escrever eu falei “agora vocês estão prontos para escrever a história de 

vocês”. 

 

Através das repetições feitas pela professora foi possível a formação de 

núcleos de pensamento. Como exemplo foi colocado um recorte de uma das 

entrevistas e através da leitura feita foi possível extrair alguns núcleos. O resultado 

total da contagem em muito excedeu o exemplo aqui colocado, mas os principais 



 
 

29 
 

núcleos detectados e que encontrou em Vygotsky o respaldo teórico para o estudo 

foram: Imaginação, aprendizagem, desenvolvimento, repertório, estímulo.  

 

 

Crianças 12 crescimento 01 Desenhar/desenho 03 

Imaginação 02 entender 02 Pausa da professora 11 

Repertório 04 aprendizagem 01 pensar 02 

Ideias 08 criar 08 olhar 01 

desenvolver 03 Escrever/escrita 05 mudar 05 

 

 

As palavras que aparecem na tabela são apontadas como índice, o indicador 

e a frequência com que elas aparecem servem de indicadores. Outros índices que 

apareceram durante as entrevista foram interjeições, momento de pausa no discurso 

e frases repetidas pela entrevistada e que através da frequência da aparição 

serviram como indicadores. 

Durante o procedimento exploratório buscou-se a partir das entrevistas e das 

produções dos alunos apreender as ligações entre as diferentes variáveis: 

interpretação de texto, repertório, produção de texto e a imaginação criadora, na 

realização das atividades sejam elas individuais ou em grupo. 

Ainda segundo Bardin levantar uma hipótese é questionar sobre a veracidade 

da análise sugerida a priori do problema e se o conhecimento anterior às leituras 

levou a pensar sobre um problema. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, contudo as 

gravações foram mantidas e estão em anexo com a finalidade de conservar a 

informação paralinguística  que para a análise é elemento de grande peso quando 

comparada à transcrição pela carga emocional e de envolvimento que não seria 

possível transcrever. 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

CAPITULO 1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 O desenvolvimento infantil numa perspectiva histórico-cultural 

 

Para Vygotsky, o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações 

sociais, que se desenvolvem no interior da cultura e no processo histórico. A 

abordagem histórica de Vygotsky está relacionada a um dos principais fundamentos 

das elaborações de Karl Marx: o materialismo histórico e dialético8. 

Um aspecto muitas vezes esquecido na obra de Vygotsky é a ideia do 

“desenvolvimento histórico dos processos especificamente humanos”. O autor 

considera que eles estão em constante transformação; portanto, estudar uma função 

historicamente é estudá-la em processo de mudança, requisito do dialético. 

Outro aspecto importante é a articulação entre os planos filogenético e 

ontogenético. Vygotsky e Luria se apoiaram nas pesquisas sociológicas etnográficas 

de Durkhein9, Lévy-Bruhl10 e Thurnwald11, que marcaram sua forma de entender 

outras culturas e a relação entre cultura e processos mentais. 

Para Vygotsky, a consciência e o pensamento/ação culturalmente mediados 

são considerados a marca da emergência dos seres humanos como espécie 

distinta. Ele estava imerso em uma tradição acadêmica e social que tinha como 

pressuposto uma forte ligação entre a evolução sociocultural e a história. A cultura 

era vista como fenômeno histórico, o que se torna central para o aspecto 

comparativo de sua teoria. 

Nos escritos de Vygotsky, a cultura abrange os produtos artísticos e os 

processos de criação. Para o autor, cultura é a totalidade das produções humanas, 

técnicas, artísticas e práticas sociais; daí o termo “desenvolvimento cultural”, usado 

                                                        
8
 O materialismo histórico tem como parâmetros: a relação do homem com a natureza dá-se por intermédio do 

trabalho. É pelo trabalho que o homem supera sua condição de ser apenas natural e cria uma nova realidade: a 
sociedade. A matéria (natureza) representa a tese, o trabalho representa a antítese da matéria. Uma vez 
modificada pelo homem, a matéria (natureza) transforma-se em sociedade, que é a síntese.  Sobre a relação 
indivíduo e sociedade, Marx afirma que “os homens fazem a história, mas não a fazem como querem. Eles a 
fazem sob condições herdadas do passado” – indivíduos e sociedade determinam-se mutuamente (Nota da 
autora). 
9
 Seu principal trabalho é a reflexão e o reconhecimento da existência de uma "Consciência Coletiva".  

10
 Antropólogo francês cuja tese de que os membros das chamadas sociedades primitivas teriam uma 

mentalidade pré-lógica, baseada em representações míticas, foi fonte importante para as propostas sobre 
diferenças culturais de Vygotsky. 
11

 Antropólogo e sociólogo alemão, fundador da revista Psicologia e Sociologia dos Povos. Seus estudos seguem 
a escola funcionalista. Destacou-se na área dos estudos comparativos das instituições sociais. 
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por ele para descrever o desenvolvimento psicológico. A mediação pela cultura em 

Vygotsky é o que define o funcionamento psicológico humano.  

Vygotsky, estendendo a análise de mediação12 de Marx e Engels, distinguiu o 

instrumento e o signo na sua função pela orientação: enquanto os instrumentos são 

externamente orientados, para o controle da natureza, levando a transformação nos 

objetos; os signos são orientados para a comunicação e a autorregulação, o 

controle. Como exemplo de signos temos: palavras, números, símbolos algébricos, 

obras de arte, sistemas de escrita, esquemas, mapas, notação musical, entre outros. 

A partir de 1924, a obra de Vygotsky foi largamente influenciada pelos 

pensamentos de Espinosa13. Não se fará aqui uma análise profunda dessa 

influência, pois, para este trabalho, importa mostrar apenas o que Espinosa chama 

de “o primeiro gênero de conhecimento, denominado opinião ou imaginação” 

(GLEIZER, 2005).  

Segundo Espinosa a “opinião ou imaginação inclui a percepção sensível e a 

imaginação propriamente dita, isto é, a representação das coisas exteriores como 

presentes a partir das ideias de suas imagens formadas no corpo humano” 

(GLEISER, 2005). Essas imagens são efeitos resultantes da interação do nosso 

corpo com os corpos exteriores. Em virtude disso, elas dependem tanto da natureza 

e da situação do nosso corpo, quanto da natureza dos corpos que nos afetam. 

Espinosa afirma, ainda, que as ideias imaginativas indicam antes o estado do 

corpo humano do que a natureza dos corpos exteriores (GLEIZER, 2005). Por 

exemplo, quando percebemos a lua e uma estrela no céu como um pequeno círculo 

perto um do outro, essa percepção indica como nossa visão é afetada pela imagem, 

mas essa imagem não representa sua verdadeira dimensão nem sua verdadeira 

grandeza. 

A teoria histórico cultural de Vygotsky introduz a possibilidade de se 

pensarem outras dimensões do indivíduo, como a imaginação e a criatividade, 

                                                        
12

 O conceito de mediação foi tomado de Marx e Engels. Este considerava a mediação como a característica 
fundamental da razão e fez dela uma noção essencial para distinguir as atitudes animal e humana, concebendo 
o trabalho como uma ação humana e humanizadora.  
13

 Filósofo que propunha a solução monista para os problemas relacionados ao corpo e à alma, ao sentimento e 

à razão (GLEIZER, 2005). 
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atuando na construção do conhecimento; tal proposta é, portanto, uma 

contraposição à teoria da razão instrumental14. 

Sob muitos aspectos, Vygotsky era filho da revolução e engajou-se 

ativamente no projeto de fazer uma nova sociedade e desenvolver uma nova cultura. 

Leitor poliglota, travou contato com as obras de um conjunto diversificado e 

expressivo de autores da linguística, das artes e literatura, da psicologia, da 

sociologia e antropologia, além de Espinosa, Karl Marx15, Engels16 e Lucien Levy 

Brühl. 

Vygotsky é o principal fundador da escola soviética de psicologia histórico-

cultural. Em conjunto com Luria e Leontiev, forma o que foi denominado Troika ou 

Tríade Soviética. Para ele, o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações 

sociais, que se desenvolvem no interior da cultura e num processo histórico. A 

relevância da evolução e da biologia para o homem moderno não é desprezada, 

mas esse homem “acabado” sofreu influência das leis sócio-históricas, ou seja, o 

homem é um ser social, produto da vida em sociedade e da apropriação da cultura. 

O homem passa por um processo denominado humanização; processo histórico-

cultural de transmissão das características do gênero, em que o indivíduo tem de se 

apropriar dos conhecimentos, valores e comportamentos produzidos por seu grupo 

para humanizar-se, evidenciando que a essência humana é uma essência histórica 

ou histórico-social. Tal aquisição decorre da apropriação de fenômenos externos da 

cultura material e intelectual produzidos por gerações precedentes. Essa forma 

particular de fixação e transmissão das aptidões humanas se deve à atividade 

fundamentalmente humana: o trabalho. 

Segundo a teoria marxista, encontramos as bases que fundamentam o 

trabalho na transformação e no desenvolvimento do homem como ser social. Por 

                                                        
14

 Segundo Horkheimer, a vontade de dominar a natureza, de compreender suas “Leis” para submetê-la, exigiu a 
instauração de uma organização burocrática e impessoal, que, em nome do título da razão sobre a natureza, 
chegou a reduzir o homem a simples instrumento. 
15

 Os postulados de Marx influenciaram profundamente as proposições Vygotsky; em cuja obra se podem 
identificar os pressupostos filosóficos, epistemológicos e metodológicos da teoria dialético-materialista. Para 
Marx, o homem não é apenas um ser natural, é um ser natural humano, que pode atuar tanto no seu ser como 
no seu saber. A natureza, nem objetivamente, nem a natureza subjetivamente é presente ao ser humano de 
imediato. O homem é uma espécie cuja evolução ultrapassou a evolução biológica. Ultrapassou-a para uma 
ordem que não é da natureza, mas da cultura. O que caracteriza a espécie humana como tal é que houve uma 
transposição das barreiras da materialidade para a materialidade simbólica, que é a cultural, ou melhor, faz-se 
cultural. Pela natureza do produto, o simbólico pode ser reapropriado, pois sua unidade é o signo.  
16

 Suas concepções sobre sociedade, o trabalho, o uso de instrumentos e a dialética homem/natureza foram 
fundamentais para as teses de Vygotsky sobre desenvolvimento humano enraizado na cultura e na história. 
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meio de uma concepção onto-histórica de essência humana, Marx estabelece a 

intrínseca relação entre o surgimento do trabalho e a formação do próprio homem. 

Ao empreender o estudo das sociedades humanas, Marx lançou as bases para uma 

ontologia do ser social, considerando o homem como resultado da sua própria 

atividade sobre a natureza, e não de forças naturais ou divinas. Marx demonstrou, 

ainda, que a essência humana não é imutável e nem existe fora da historicidade; 

contudo, a mutabilidade dessa essência não implica sua existência, mas sim que o 

homem por meio do modo como produz sua vida a constrói constantemente, em 

condições impostas pelas relações sociais criadas pelo próprio homem. 

O trabalho permitiu que as funções psicológicas elementares, presentes 

inclusive nos animais mais desenvolvidos, pudessem evoluir para funções 

superiores como resultado mediado das relações estabelecidas pelos homens no 

ato do trabalho. Vygotsky pauta suas concepções de homem na teoria marxista e, 

por meio dos seus estudos, pode-se entender a relação entre as funções 

psicológicas superiores e o trabalho, sendo este um fundamento ontológico do ser 

social, cuja maior repercussão seria a formação do gênero humano, através do 

processo de humanização que se dá pela apropriação do patrimônio histórico-

cultural produzido pela humanidade ao longo de sua história.  

A mediação de instrumentos seria a chave do processo de transformação das 

funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores. Essas 

funções, além de se caracterizarem pela mediação e origem social, também são 

controladas de forma consciente e voluntária. 

As funções psicológicas superiores são, assim, processos sociais e surgem a 

partir do movimento de objetivação e exteriorização. São elas: a memória lógica, a 

atenção voluntária, o pensamento verbal, a linguagem intelectual, o domínio de 

conceitos, o planejamento, a imaginação, a sensação, entre outras. Com a leitura da 

obra de Vygotsky, percebemos como o âmbito histórico-cultural é imprescindível 

para uma adequada compreensão das funções psicológicas superiores, o que não 

significa negar o caráter natural de seu desenvolvimento. 

Tão logo o darwinismo apareceu, a vanguarda do proletariado, os socialistas, 

saudaram a teoria darwinista, porque nela viam uma confirmação que completava 

sua própria teoria; não como alguns oponentes que queriam basear o socialismo no 

darwinismo, mas no sentido em que a descoberta de Darwin, de que mesmo no 
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aparentemente estagnado mundo orgânico há um contínuo desenvolvimento, é uma 

gloriosa confirmação que completava a teoria marxista do desenvolvimento social. 

O trabalho coletivo na fabricação dos primeiros instrumentos teria criado a 

necessidade de um meio de comunicação. Para Engels, a história da humanidade 

começa com o desenvolvimento da postura ereta, que liberava as mãos para o 

desenvolvimento motor. Com base nessa hipótese, os fatores decisivos dessa 

transformação seriam: o trabalho social, a invenção e o emprego dos instrumentos 

de trabalho, o surgimento da linguagem. 

A adoção das teorias de Engels por Vygotsky implicava a aceitação de uma 

distinção entre evolução biológica e história humana e o reconhecimento da 

importância do papel dos instrumentos e do trabalho na origem da cultura humana. 

Vygotsky estava de acordo com seus contemporâneos ao caracterizar 

diferentes culturas como “inferiores” e “superiores”. Evitou, porém, o erro de explicar 

diferenças culturais e mentais usando como referência diferenças biológicas ou 

mesmo raciais, como faria Thurnwald. 

 

1.2 Contexto histórico-cultural da União Soviética no início do século XX 

 

O período histórico referido neste estudo restringe-se ao intervalo entre a 

Revolução Russa e a década de 3017. Tal recorte deve-se ao fato de ter sido nesse 

curto espaço de tempo que se deu toda a produção teórica de Liev Semiónovich 

Vygotsky. O contexto em que Vygotsky viveu ajuda a explicar o rumo que seu 

trabalho tomou. Suas ideias foram desenvolvidas na União Soviética criada pela 

Revolução Russa de 1917. 

Formado em Direito pela Universidade de Moscou, em 1918, cursou 

simultaneamente História e Literatura na Universidade Popular de Shanyavskii. Em 

seu retorno a Gomel, ministrou curso de psicologia no “Instituto de Treinamento de 

Professores”, onde implantou um laboratório de psicologia e fundou uma editora. 

Permanece em Gomel até 1924, quando retorna a Moscou, envolvido em vários 

projetos.  

                                                        
17

 O texto teve como referencial histórico, social e político a entrevista com o sociólogo e estudioso da Rússia 
prof. Edison Alves Ferreira. 
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Em 1897, surge o Partido Operário Social Democrata Russo, organização 

política socialista que se apoiava nas ideias de Karl Marx, o Materialismo Histórico. 

No começo do século XX, este partido sofre uma divisão interna em decorrência de 

opiniões divergentes sobre qual deveria ser sua melhor forma de organização para 

alcançar o Socialismo. Com essa divisão, surgem dois grupos distintos dentro do 

partido. O primeiro, os mencheviques18; eram socialistas marxistas, opunham-se 

ferozmente ao regime do czar, defendiam um caminho socialista para a Rússia, na 

forma como a Revolução era pensada pelos marxistas europeus. Primeiro, uma 

revolução democrático-burguesa que desenvolvesse economicamente a Rússia pela 

via do Capitalismo e, posteriormente, uma Revolução Socialista com a participação 

direta, efetiva do proletariado.  

No processo revolucionário de 1917, os mencheviques apoiaram a Revolução 

de fevereiro que levou ao poder o primeiro ministro Kerensky e derrubou o Czar 

acabando com o czarismo, depois se opuseram ao golpe de estado dado pelos 

bolcheviques19 em outubro de 1917. Os bolcheviques também eram socialistas, 

marxistas, defendiam um caminho socialista e revolucionário para a Rússia e, no 

ano de 1917, ao contrário dos mencheviques, defendiam a tese de que a Revolução 

em curso teria um duplo caráter: primeiro, um caráter democrático-burguês e, em 

segundo lugar, num processo contínuo, adquiriria um caráter proletário socialista. 

Essas duas etapas de uma mesma Revolução seriam lideradas, capitaneadas, pelos 

operários. Num primeiro momento, a fase democrático-burguesa, o operariado 

cumpriria o papel histórico que a burguesia russa, por ser incipiente e fraca, não 

conseguiu cumprir, ou seja, desenvolver e modernizar economicamente a Rússia. 

Num segundo momento, com a Rússia desenvolvida economicamente, este 

processo revolucionário, passaria a ter um caráter proletário-socialista. 

Em outubro de 1917, os bolcheviques, na forma de Golpe de Estado, tomam 

o poder, acabam com o regime czarista, prendem e executam o Czar e sua família, e 

dão os primeiros passos para a construção do Socialismo, de acordo com o seu 

modelo de Revolução. Mesmo antes do processo revolucionário de 1917, os 

mencheviches e os bolcheviques, na prática, já se haviam consolidado como dois 

partidos totalmente distintos. Os mencheviques persistiram ainda após da Revolução 

                                                        
18

Em russo a palavra significa “minoria” apesar de este grupo ser a maioria dentro do partido (trad. FERREIRA). 
19

 Em russo a palavra significa “maioria” apesar de este grupo ser minoria dentro do partido (trad. FERREIRA). 
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de 1917 e só desapareceram no início da década de 1920, quando a repressão 

política deu seus primeiros sinais. 

Na Rússia, havia uma organização que se opunha efetivamente à Revolução 

Russa, apoiando a volta do Czar e do czarismo: o Movimento Branco. Essa facção 

possuía características políticas e militares cujo objetivo era interromper o 

andamento da Revolução de 1917 e reconduzir ao status quo anterior. Para tanto, 

organizou o Exército Branco, que, liderado por generais fiéis ao Czar e com apoio de 

14 países, tentou sem sucesso derrotar militarmente os Vermelhos, socialistas que 

haviam tomado o poder, e acabar com a Revolução. A guerra civil estendeu-se de 

1918 até 1922, quando, para manter a Revolução e derrotar os Brancos e os 

invasores estrangeiros, o Poder Soviético instaurou um regime político e econômico 

altamente forte, centralizado e ditatorial, que recebeu o nome de Comunismo de 

Guerra. 

Em 1922, com a vitória dos bolcheviques, começou a construção do 

socialismo. 

Segundo as teorias marxistas, para desenvolver o socialismo é preciso, 

primeiro, passar pelo capitalismo para gerar riqueza e, depois, distribuí-la. A Rússia 

era um país pobre e devastado por oito anos de guerra. Não tinha como gerar 

riqueza e nem podia contar com ajuda externa; a grande revolução teria que ser feita 

internamente. 

Os camponeses, que eram a grande maioria da população, precisavam 

recuperar-se de tanta devastação. Lênin, o líder do partido, criou, então, a NEP 

(Nova Política Econômica) com o objetivo de dar incentivo aos camponeses. 

 

O que existia era um ainda primitivo patriarcado camponês, com algumas 
formas de socialismo na cúpula. Embora não fosse socialista, o 
“Capitalismo de Estado” representaria um avanço real para a Rússia: “Nós 
fizemos uma revolução, mas é preferível chegar primeiro a um capitalismo 
de Estado.” Lênin retomou esse termo ao explicar as razões da NEP: 
“capitalismo de Estado” era a melhor maneira de estabelecer uma aliança 
entre camponeses e governo, oferecendo aos camponeses um Estado que 
desempenhava importante papel como produtor e como comerciante; e 
começar com o “Capitalismo de Estado” era o caminho certo (LEWIN, 2007, 
p. 365). 

 



 
 

37 
 

Essa nova política econômica planejada por Lênin continha alguns pontos 

cujas características eram moldadas no capitalismo; quando seu autor morre, em 

1924, a NEP já estava implantada. Trótsky seria o sucessor natural de Lênin, mas 

isso não ocorreu. Apesar de contar com o apoio do exército, que havida sido 

reorganizado por ele, Trótsky inexplicavelmente não assumiu a direção do partido, 

fato obscuro na história da Rússia; em seu lugar ficou Stalin. 

Enquanto, entre os anos 1922 e 1924, havia grande mobilização e uma 

grande discussão sobre como seria a nova Rússia socialista, Stalin, trabalhando nos 

bastidores, controlava a estrutura do partido. Lênin sabia que devia neutralizar 

Stalin, mas não teve saúde nem tempo. 

A questão da NEP, mesmo para Lênin, era provisória. Ele sabia que fazer a 

revolução sem passar pelo capitalismo exigiria a geração de recursos próprios, 

porque desenvolvimento é indústria, modernizar a economia é mobilização. A 

população conseguiria se recuperar da miséria deixada pelas guerras e, depois, os 

socialistas retomariam as bases do socialismo tais como as haviam idealizado. 

A partir de 1925-26 a nova política começou a esgotar-se. Com a crise na 

produção de alimentos, surgiram os kulaks20, que exploravam os camponeses mais 

pobres e, ao mesmo tempo, boicotavam o fornecimento de alimentos para as 

cidades. A reforma agrária, por seu turno, originara a figura de um camponês médio, 

que não enriqueceu, mas melhorou de vida. Trata-se de uma classe intermediária e 

oscilante, que depende da safra e da criação para manter seu status. A culpa pela 

crise de alimentos recai sobre esse camponês médio e Stalin defende a ideia de que 

essa classe estava boicotando a revolução. A população revolta-se e, em 1929, 

Stalin acaba com a NEP, coletiviza a terra, cria os kolkhoz21 e os sovkhoz22, forma 

uma brigada e coloca os camponeses à força nessas fazendas. Essa coletivização 

da terra, imposta em 1929, foi causa de uma nova guerra civil, durante a qual seis 

milhões de camponeses russos teriam sido mortos. 

Com a coletivização da agricultura, a utopia construída após a Revolução de 

1917, e que adentrara a década de 20, começava a ruir. Utopia essa nascida de 

                                                        
20

 Kulaks: burguesia rural (trad. FERREIRA). 
21

 Kolkhoz: fazendas coletivas – sistema de cooperativa onde existiam os pequenos proprietários de terra que 
cultivavam para o seu sustento e trabalhavam em terras cooperativizadas (trad. FERREIRA). 
22

 Sovkhoz: empresa estatal de agricultura – fazendas estatais onde os camponeses trabalhavam e moravam em 
pequenas casas sem direito a propriedade da terra (trad. FERREIRA). 
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uma revolução socialista que não passaria pelo estágio do capitalismo e seria gerida 

pelo próprio povo russo. 

A nova guerra civil durou quatro anos, de 1929 a 1933. Nesse período, a 

estrutura agrária existente foi destruída pelos próprios camponeses, que, para não 

serem expropriados, queimam suas plantações e matam seus animais. Na região da 

Ucrânia, celeiro agrícola da Rússia, surgiram casos de canibalismo. 

O território sob domínio da Rússia continha várias etnias; com a explosão da 

revolução, Lênin pensava em dar a esses povos uma liberdade parcial e formar uma 

federação de países; mas, contrariamente ao Lênin objetivava, Stalin misturou as 

populações, deslocando vilarejos inteiros. Ele aproveitou a coletivização da cultura 

para conter a mobilização das etnias e as possibilidades de revolta. Então, na 

década de 30, teve início o regime de terror, cujo marco inicial foi o fim da NEP e a 

imposição da coletivização da terra. 

Apesar da grande industrialização nos centros, têm início as perseguições e 

execuções dentro do partido; mais de 90% da cúpula do exército russo e a cúpula 

dos líderes da revolução são executadas pelo regime de Stalin. A década de 30 

assiste, ainda, à criação da cheka23. 

Nesse ínterim, Vygotsky viajou muito. Seus estudos e pesquisas de campo 

incluíam visitas às populações camponesas, em regiões isoladas de seu país. 

Vygotsky aplicava testes psicológicos nas aldeias nômades do Uzbequistão e do 

Quirquistão, na Ásia Central, antes e depois do realinhamento cultural e 

socioeconômico da revolução socialista, que incluiu alfabetização, cursos rápidos de 

novas tecnologias, organização de brigadas e fazendas coletivas – como descreve 

Alexandre Luria em seu ensaio sobre diferenças culturais e o pensamento 

(VYGOTSKY, 1988). 

No decorrer das viagens, Vygotsky colhia material para os estudos sobre 

distúrbios de aprendizagem e de linguagem, diversas formas de deficiências 

congênitas e adquiridas, a exemplo da afasia24. A base dos estudos de Vygotsky 

                                                        
23

 Cheka: polícia secreta russa que posteriormente recebe o nome de KGB (nota da autora). 

24
 Afasia: trata-se da perda da linguagem causada por lesão no sistema nervoso central que, na maioria das vezes, 

ocorre do lado esquerdo do cérebro. Os quadros de afasia são muito variados. Vão desde a dificuldade de articular bem as 
palavras até a perda total da linguagem oral e da capacidade de traduzir conceitos em palavras e de simbolização. A afasia 
não se manifesta apenas na linguagem oral. Pode manifestar-se também na escrita, porque os pacientes perderam a 
capacidade de simbolizar, de traduzir o comando cerebral para a linguagem escrita. Em alguns casos, são capazes de escrever 

sob ditado ou de copiar, mas incapazes de ler o que escreveram. Em outros, trocam ou omitem letras, às vezes, as vogais; às 
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eram crianças e jovens abandonados, órfãos ou que se perderam da família; 

pessoas que apresentavam doenças derivadas da desnutrição, deficientes, com 

distúrbios emocionais, transtornos de conduta, envolvidas em delinquência; gente 

com características decorrentes de um período intenso de instabilidade econômica, 

política, cultural e social pelo qual passou a Rússia na década de 1920 e que está 

associada tanto ao período que abrangeu a Primeira Guerra Mundial quanto à 

Revolução e à Guerra Civil Russa. A pobreza, a desnutrição e o alto índice de 

analfabetismo também foram objeto de estudo de Vygotsky e embasaram a 

formulação de muitas de suas teorias, pois cerca de 80% da população era formada 

por camponeses, a pobreza era generalizada, a desnutrição fazia muitas vítimas, 

principalmente entre crianças, e a maior parte dos jovens e adultos era analfabeta. 

Outro aspecto da Rússia pós-revolução é que a década de 20 é um período 

de grandes debates e grandes discussões com relação ao socialismo soviético, 

quanto a como construir o socialismo. É o momento da utopia. O grande debate é a 

civilização, é a hora de repensar o conceito de civilização, e repensar esse conceito 

é repensar a sociedade, o sistema político, a cultura, as artes, a ciência. 

O regime soviético incentiva fortemente a ciência. Para ele, ciência é uma 

questão central. Lênin dizia que o socialismo deve ser construído sobre dois pilares: 

um é o apoio político dos trabalhadores, o outro é a ciência, o conhecimento: “os 

soviets e a eletrificação”. Quando Lênin falava em industrialização, falava em 

produção econômica baseada na ciência.  

Para os teóricos do regime, a indústria significava produção de bens 

materiais, alto grau de ciência e tecnologia. 

Existe uma razão para o entusiasmo que toma conta dos integrantes da 

cúpula do partido: eles têm um ideário, têm uma maneira de explicar o homem que 

dispensa a religião. O mundo só tem sentido porque o homem possui a faculdade da 

razão, produz conhecimento, explica, transforma o mundo e o coloca a seu dispor e 

serviço; o grande protagonista do mundo não é Deus, é o homem, que transforma e 

explica o mundo com auxílio da ciência; o materialismo histórico é a ideologia dos 

socialistas. 

                                                                                                                                                                             
vezes, as consoantes. Causas: acidentes vasculares cerebrais, traumatismos cranianos e encefálicos, tumores cerebrais, 
infecções e processos degenerativos. 
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A ciência, nesse momento, está comprometida com o ideário da União 

Soviética, do socialismo conforme proposto por Marx e Engels. Cientistas têm 

privilégios perante a sociedade, desde que compactuem com o ideário da cúpula do 

partido; depois da cúpula do partido, são eles os que vivem melhor, pois constroem 

o conhecimento que vai servir de base para o socialismo. 

A educação floresceu, resultado de uma preocupação maior com ela. 

Promoveu-se a formação de professores e técnicos para operar as máquinas; foram 

feitos grandes investimentos na eletrificação dos trens que cruzavam o território, 

pois esse investimento era necessário para o desenvolvimento das indústrias. O 

apoio do Estado esteve totalmente voltado para a ciência. Na década de 20, após a 

morte de Lênin, não se tinha clareza de que a União Soviética caminhava para uma 

grande ditadura baseada no terror. Havia muita transformação, era uma sociedade 

que discutia o mundo, que debatia a questão de como construir o socialismo em 

todos os campos; repensava a economia, o estado, a educação, a ciência, a cidade, 

o campo, a arte socialista. Tudo isso fazia parte do dia a dia de seus teóricos. 

As dificuldades eram imensas, todos sabiam, mas a questão era pensada sob 

a perspectiva de que a Rússia era um país pobre que estava conseguindo chegar ao 

socialismo sem passar pelo capitalismo. O sacrifício viria justamente disso: os 

russos não passariam pelo estágio capitalista, a Rússia se desenvolveria, se 

industrializaria, geraria riqueza para distribuir a abundância. 

Os teóricos sabiam que, sem ajuda externa, todas as áreas do conhecimento 

teriam que ser desenvolvidas na Rússia para que fosse possível conseguir essa 

tecnologia. Com os expurgos das terras dos camponeses, com a criação das 

fazendas estatais e as perseguições dentro do próprio partido, a utopia do 

socialismo começou a ruir. 

O partido impôs uma linha oficial para a ciência e a partir de 1930, houve 

repressão em todos os setores, inclusive na produção do conhecimento. Não 

importava qual fosse a área, a ordem era produzir conhecimento que, de alguma 

maneira, viesse a justificar a liderança do partido comunista. Nesse momento o 

conhecimento começou a ser “engessado”; deixou de existir a possibilidade de 

desenvolver pesquisa e saber com liberdade. 
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Durante a década de 20, a utopia soviética fundamentou-se no materialismo 

histórico de Marx. Para os teóricos pós-revolução, o materialismo histórico era a 

teoria que conseguia esclarecer e justificar o desenvolvimento do homem ao longo 

da história. Na década de 30, porém, a utopia foi substituída pelo terror – nas 

ciências, nas artes e na economia. 

Na psicologia, a maior interferência aconteceu com a edição do decreto 

“Sobre as perversões pedológicas no sistema de comissariado do povo para a 

educação”. O documento proibia a aplicação da psicologia na educação e na 

indústria, assim como proibia os testes psicológicos. Vários periódicos deixaram de 

ser editados, cursos e institutos foram fechados e o ensino da psicologia ficou 

restrito ao treinamento de professores nas faculdades. Muitos pesquisadores da 

área, inclusive Vygotsky, que já havia falecido, passaram a integrar uma lista negra 

do regime que proibia em todo o território nacional a publicação e o estudo da suas 

obras. A explicação para a proibição das obras de Vygotsky, no território soviético, 

encontra-se no embasamento histórico materialista de suas teorias e nas influências 

de teóricos considerados burgueses. 

A teoria histórico-cultural de Vygotsky possibilita que se considerem outras 

dimensões do individuo, como a imaginação e a criatividade, na construção do 

conhecimento; ela se contrapõe à teoria da razão instrumental. 

 

1.3 Um olhar atento para o estudo da aprendizagem e da organização funcional 

do cérebro 

 

A obra de Vygotsky, apesar de ter sido escrita no curto espaço de tempo de 

uma década, é uma obra extensa e muito rica em vários aspectos ligados em 

especial à psicologia e à educação. A produção escrita de Vygotsky não chega a 

constituir um trabalho explicativo completo, articulado, do qual pudéssemos extrair 

uma "teoria Vygotskyana" bem estruturada.  

A intenção nesta pesquisa não é fazer um estudo abrangente da obra do 

autor. Ao mesmo tempo, não seria possível falar sobre a imaginação criadora sem 

antes tomarmos conhecimento, ainda que de maneira superficial, de outros 

conceitos e teorias relevantes em sua obra. O tema “imaginação criadora” será 
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retomado, com especial atenção, em capítulo posterior, por ser ele o foco desta 

pesquisa. 

As ideias de Vygotsky multiplicaram-se nas obras de seus colaboradores, 

dentre eles A. Luria e A. Leontiev, que ao seu lado constituíram o que ficou 

conhecido como Troika25. Eles faziam parte de um grupo de jovens intelectuais da 

Rússia pós-Revolução que, motivados pela crença na emergência de uma nova 

sociedade, trabalhavam com idealismo e entusiasmo. 

 

Seu objetivo mais amplo era a busca do 'novo', de uma ligação entre a 
produção científica e o regime social recém-implantado. Mais 
especificamente, buscavam a construção de uma 'nova psicologia', que 
consistisse numa síntese entre duas fortes tendências presentes na 
psicologia do início do século. De um lado havia a psicologia como ciência 
natural, que procurava explicar processos elementares sensoriais e 
reflexos, tomando o homem basicamente como corpo. [...] De outro lado, 
havia a psicologia como ciência mental, que descrevia as propriedades dos 
processos psicológicos superiores, tomando o homem como mente, 
consciência, espírito (OLIVEIRA, 1993, p. 22). 

 

As contribuições de Vygotsky e Luria sobre maturação, organização funcional 

do cérebro e desenvolvimento humano servem de referência para a compreensão 

da construção de repertórios de habilidades e de conhecimento, bem como do papel 

da aprendizagem nesse processo. Em seus escritos, Luria postula que os processos 

mentais – incluídos sensação, percepção, linguagem, pensamento e memória – não 

podem ser considerados simples faculdades localizadas em áreas particulares e 

concretas do cérebro, pois são sistemas funcionais complexos. 

Vygotsky e Luria dedicaram-se ao estudo das funções psicológicas superiores 

tipicamente humanas com suporte biológico do funcionamento psicológico. 

O processo de construção do conhecimento, segundo Luria, evoca que as 

sensações devem integrar-se em esquemas de ação, o que requer a participação da 

percepção e a estruturação das representações mentais. As sensações encontram-

se na base do processo de construção do conhecimento e são conduzidas 

centripetamente ao cérebro, e não a outros órgãos. Desse modo, o homem tem a 

                                                        
25

 Troika: palavra russa que significa uma reunião de três pessoas. A origem da palavra é um carro ou trenó 
puxado por três cavalos lado a lado (Nota da autora). 
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capacidade de agir sobre o mundo, acomodar-se a ele, diferenciar-se 

qualitativamente e não apenas captá-lo passivamente. 

A atividade, a inatividade, o silêncio, os olhares indicam significações  

importantes, uma vez que a comunicação pode ocorrer sem palavras, como na 

linguagem de sinais, empregada pelos deficientes auditivos. Em algumas situações 

as mensagens não verbais são mais significativas do que as palavras. Em outras, 

contradizem, reiteram mensagens verbais (VYGOTSKY, 1984). 

Os órgãos dos sentidos – visão26, audição27, olfato28, tato29, paladar30 – 

constituem sistemas sensoriais, canais de mensagens. Por ocasião do nascimento, 

cada ser humano possui capacidades inatas para enviar mensagens não verbais 

que lhe são cruciais para satisfazer necessidades básicas e afetivas. Segundo Luria, 

como os sistemas sensoriais encontram-se na base das organizações perceptivas e 

das atividades mentais, é importante compreender esse papel no processo. 

As sensações representam o aspecto básico necessário para que possamos 

obter conhecimento. Por meio de elementos fornecidos pelos sentidos gerais e 

especiais, as sensações possibilitam-nos a compreensão de informações sobre 

nossa realidade externa e interna, a criação de ideias, representação de objetos e 

sentimentos; além de possuírem uma intercomunicação com a percepção, a emoção 

e a criatividade, que potencializa essas possibilidades. 

A partir de um “trabalho conjunto” dos órgãos do sentido, transformamos 

sensações isoladas em percepção integral, de uma forma complexa. Cada indivíduo 

percebe de forma diferente as informações que lhe chegam e a isso se acrescentam 

os princípios, valores, a história de vida de cada um, fatores que influenciam 

diretamente sua apreensão e compreensão dos fenômenos. 
                                                        

26
 A visão assume um papel de vigilância, de alerta, de atenção e de prontidão para a comunicação maior do que 

outro órgão dos sentidos pode desempenhar. Filogeneticamente, a visão é um telerreceptor unidirecional, 
descontínuo (os olhos podem fechar) e simultâneo, um sentido de figura básico para lidar com ângulos, linhas 
distâncias, profundidades, diferentes intensidades luminosas, diferentes perspectivas, posições, orientações e 
projeções virtuais ímpares para analisar e simplificar. É o sentido do espaço (Vygotsky, 1987). 
27

 A audição é o órgão especializado para receber vocalizações. Filogeneticamente, a audição caracteriza-se por 
ser um sentido pluridirecional, ininterrupto e sequencial. Trata-se de um sistema sensorial de fundo, básico para 
a compreensão situacional, para a compreensão da linguagem falada (Luria, 2008). 
28

 O olfato é um potente meio de comunicação associado a situações de prazer, desprazer e sobrevivência. 
Efetivamente, o olfato está ligado ao mundo dos cheiros, potentes meios de orientação espacial à noite, ou 
quando a visão está afetada, como no paradigma dos deficientes visuais. (LURIA, 2008). 
29

 O tato constitui um meio extraordinário de comunicação, porque se encontra espalhado por toda a pele. 
Temperatura, pressão, dor, posturas, movimentos, dentre outros são processados por sensores táteis e 
sinestésicos. (LURIA, 2008). 
30

 O paladar lida com substâncias químicas e os seres humanos evidenciam preferências por sabores de 
determinados alimentos sólidos ou líquidos, aos quais estão associadas situações positivas de interação e de 
satisfação. (LURIA, 2008). 
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Não são apenas as palavras que dão contexto ao desenvolvimento humano. 

As vocalizações, os gestos, as expressões faciais, os movimentos da cabeça, os 

olhares, as posturas, os odores, a motricidade, os desenhos ocorrem em 

combinações que enriquecem e modelam a comunicação humana, sendo essenciais 

na dinâmica existente entre desenvolvimento e aprendizagem, enriquecendo 

repertórios de domínio e conhecimento (LURIA, 2008).  

Vygotsky descreve a linguagem escrita como um sistema de símbolos e 

signos denominados por ele como símbolos de segunda ordem, porque pressupõem 

uma série de símbolos de primeira ordem: o gesto, o brinquedo, o desenho e a fala. 

Cada um dos símbolos de primeira ordem desempenha papel fundamental no 

processo de aquisição da linguagem escrita. 

Denominava de instrumentos simbólicos os signos31, a linguagem simbólica 

desenvolvida pelo homem. Para ele, os signos, a linguagem simbólica tem um papel 

similar ao dos instrumentos de trabalho, pois assim como estes, os signos são 

construções da mente humana, que estabelecem uma relação de mediação entre o 

homem e a realidade. 

A linguagem surge para transmitir ao outro o resultado, os detalhes de uma 

atividade ou da relação entre uma ação e uma consequência (LANE, 2006).  

Para o autor, a linguagem configurava-se como um sistema simbólico 

fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no curso da evolução da 

espécie e em sua história social. A linguagem específica do meio sociocultural de 

um indivíduo transforma radicalmente os rumos de seu desenvolvimento. Dessa 

forma, Vygotsky dava a devida importância à dimensão social, interpessoal, na 

construção do sujeito psicológico. O autor sempre procurou o aparecimento de 

novas formas de organização psicológica, em vez de reduzir a estrutura de 

aprendizagem a elementos constitutivos. 

A linguagem existe como produto social, e é no curso das relações com os 

outros que elaboramos nossas representações do que é o mundo (LANE, 2006). 

Outro conceito chave em sua teoria, a “mediação” é colocada como um 

pressuposto da relação eu/outro social. Essa noção situa quem aprende e quem 

                                                        
31

 “O signo tem como finalidade representar a nossa fala, e não o mundo material. Escrevemos “maçã”, 
representamos o que falamos; quando eu desenho uma maçã a imagem real da maçã desenvolve esse signo. A 
memória terá ganhado um poderoso instrumento, que tornará a escrita objetiva”(Vygotsky). 
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ensina como partícipes de um mesmo processo. A relação midiatizada não se dá 

necessariamente pelo outro corpóreo, mas pela possibilidade de interação com 

signos, símbolos culturais e objetos. 

As obras de Vygotsky incluem alguns conceitos relacionados ao 

desenvolvimento da aprendizagem. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) dos mais importantes conceitos 

de sua obra, que se resume em tudo aquilo que a criança pode adquirir em termos 

intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional devido foi revisto pela Profa. 

Dra. Zoia Prestes em sua tese de doutorado “QUANDO NÃO É QUASE A MESMA 

COISA: Análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil - 

Repercussões no campo educacional”32. 

 

Tendo em vista tantos equívocos cometidos nas traduções que foram feitas 

dos escritos de Vygotsky ao longo dos anos devido às mais diversas formas de 

censura, a revisão dessas traduções faz-se necessária para melhor compreensão de 

uma obra com a importância de tão importante teórico. 

 

 Em sua pesquisa Zoia coloca: 

 

Para Vigotski é aproximadamente por volta dos 3 ou 4 anos que a 
brincadeira de faz de conta surge como atividade. E nessa idade que 
a crianca desenvolve a capacidade de criação; é nessa idade que 
muda o caráter da atividade – a imitação não é mais a atividade que 
guia seu desenvolvimento. A brincadeira de faz de conta é um novo 
tipo de atividade que vai criar a zona de desenvolvimento 
iminente, revelando as tendências do desenvolvimento infantil, 
desvelando as possibilidades das crianças. Vale ressaltar que a 
zona de desenvolvimento iminente revela o que a criança pode 
desenvolver, não significa que ira obrigatoriamente 
desenvolver.(PRESTES, 2010 p159, grifo da autora). 

 
 

A obra de Vygotsky contribuiu, também, para o estudo da relação entre 

pensamento e linguagem. Novamente retomamos as pesquisas da Profa. Dra. Zoia 

Pretes para uma revisão de tradução. 

 

                                                        
32

 Texto completo disponível em http://biblioteca.fe.unb.br/pdfs/2010-03-191048zoiaprestes.pdf  

http://biblioteca.fe.unb.br/pdfs/2010-03-191048zoiaprestes.pdf
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Pode-se observar que na própria linguística está presente a 
diferença entre linguagem e fala. A fala é uma categoria da 
linguagem e, portanto, língua e fala não são a mesma coisa. Tudo o 
que diz respeito a fala diz também respeito a linguagem, mas nem 
tudo o que diz respeito a linguagem pode ser entendido como fala. 
Para Vigotski, a fala está relacionada a principal neoformação da 
primeira infância e graças a ela a criança muda a sua relação com o 
ambiente social do qual e parte integrante. É importante destacar que 
a certeza de que Vigotski, em seus estudos, está se referindo a fala 
e não a linguagem encontra fundamentos em seus próprios 
trabalhos, quando conhecemos suas ideias sobre o sentido da 
palavra que se realiza na fala viva, contextualizada. Inicialmente, diz 
Vigotski, a fala é um meio de comunicação, surge como uma função 
social. Aos poucos, a criança aprende a utilizá-la para seus 
processos internos e a transforma em um instrumento do seu próprio 
pensamento; o domínio da fala leva a reestruturação de toda 
estrutura da consciência (VIGOTSKI, 2004, p. 156). (PRESTES, 
2010, p182, grifo da autora). 

 

 

 Quanto a esse aspecto, pensamento e fala, destacam-se a formação de 

conceitos e a compreensão das funções mentais enquanto sistemas funcionais. 

“Síntese” é também um conceito que pode ser encontrado largamente em sua 

obra. Vygotsky define síntese não como a simples soma ou justaposição de dois ou 

mais elementos, mas sim como a emergência de um produto totalmente novo, 

gerado a partir da interação entre elementos anteriores. 

Para o autor, a aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento do ser 

humano desde seu nascimento, sendo esta sua principal causa. 

Outro fator que merece ser destacado é o que se refere à emoção. Vygotsky 

associa o processo de desenvolvimento e comportamento ao processo interativo 

entre o organismo e o meio, perpassado pelas emoções. Segundo ele, as emoções 

funcionam como um regulador interno do nosso comportamento e, associadas aos 

estímulos externos, podem levar o homem a inibir ou exteriorizar essas ou aquelas 

emoções.  

A “atenção” utiliza instrumentos, como a linguagem, para tornar-se uma 

função psíquica superior e exercer sua função de reorganizar nosso campo 

perceptivo, caso contrário seria impossível direcionar nossas ações para aquilo que 

é mais importante, devido ao grande número de estímulos que recebemos. 

É preciso sair de uma representação apenas fisiológica e conceber a 

“memória” como uma função psicológica, como um constituinte importantíssimo do 
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psiquismo humano, que permite a organização e reprodução de experiências. Essa 

conservação de registros, aliada à percepção e ao pensamento, é o que possibilita a 

continuidade e a transmissão da história humana de geração para geração. 

Vygotsky entende que, nos primeiros anos de vida, a memória é uma das 

funções psíquicas centrais, em torno da qual se organizam todas as outras funções. 

Assim, ressalta que o pensamento da criança de pouca idade é fortemente 

determinado por sua memória. Segundo ele, para a criança pequena, pensar é 

recordar, ou seja, apoiar-se em sua experiência precedente, em sua variação. 

Apresenta relatos de pesquisa sobre o desenvolvimento da memória em crianças de 

seis, sete e oito anos e conclui que, apoiando-se nos instrumentos que lhes eram 

apresentados, as crianças passavam a construir novas relações. O autor chama 

essa etapa de “utilização de signos externos nas operações internas, formando 

novos enlaces”, ou seja, a criança organiza seus estímulos para executar sua 

reação – o processo de interiorização. Por meio dele, as crianças assimilam a 

própria estrutura do processo, incorporam as regras de utilização dos signos 

externos e operam mais facilmente com eles. 

O desenho começa quando a linguagem falada já teve grande progresso, pois 

esta auxilia a interpretação daquele. Primeiramente, as crianças desenham apenas 

de memória, não desenham o que veem, mas o que conhecem, e seus desenhos 

têm por base a linguagem oral, que é o primeiro estágio do desenvolvimento da 

linguagem escrita. 

Quando a criança chega à idade de usar o desenho como meio de recordar e, 

pela primeira vez, o desenho começa a convergir para uma atividade intelectual 

complexa, este passa de simples representações para um meio mnemônico, 

transformando-se, assim, num instrumento poderoso para a primeira forma de 

escrita diferenciada. 

 

1.4 Aprendizagem e desenvolvimento: um olhar contemporâneo 

 

Segundo Luria, em seu livro Desenvolvimento Cognitivo, as primeiras 

tentativas de abordagem dos processos mentais humanos como produtos da 
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evolução  forma feitas na segunda metade do século XIX por Charles Darwin e seu 

sucessor Hebert Spencer. 

 

Esses cientistas tentaram traçar os caminhos pelos quais se 
desenvolvem as formas complexas da atividade mental e 
determinar a maneira pela qual as formas elementares de 
adaptação biológica às condições ambientais se tornaram mais 
complexas ao longo do processo evolutivo. O enfoque 
evolucionista, bastante adequado para o estudo comparativo 
do desenvolvimento mental no mundo animal, viu-se numa 
espécie de beco sem saída ao tentar pesquisar a evolução da 
atividade mental humana. A noção segundo a qual o 
desenvolvimento individual repete o desenvolvimento da 
espécie (a “lei biogenética” ou a “lei da recapitulação”), que se 
tornou amplamente difundida na época, era claramente 
insuficiente e levava quando muito a conclusões superficiais e 
reacionárias, como por exemplo a de que os processos dos 
povos primitivos são muito semelhantes aos processos infantis 
(Taylor,1874), indicando, portanto, a “inferioridade racial” dos 
povos atrasados (LURIA,2010, p.20)). 

 
 

 Levy-Bruhl foi o primeiro a apontar as características qualitativas do 

pensamento primitivo e a tratar os processos lógicos como produtos do 

desenvolvimento histórico. 

 Segundo Luria, a psicologia soviética alinhando-se com o pensamento 

de Marx e Lenin, sustenta que a consciência é a forma mais elevada de reflexo de 

reflexo da realidade e que esta não é dada a priori, não é passiva nem imutável. É  

formada pela atividade e usada pelos homens para orientá-los no ambiente, não a 

penas adaptando-as a certas condições, mas também reestruturando-se 

(2010,p.23). 

 A ideia de que as ações humanas transformam o ambiente de modo 

que a vida mental humana seja um produto das atividades continuamente 

renovadas, que se manifestam através da prática social e que os processos mentais 

dependem das formas ativas de vida num ambiente apropriado são princípios da 

psicologia materialista. 

 Luria coloca que pelo qual como as formas de atividade mental 

humana historicamente estabelecidas se correlacionam com a realidade passou a 

depender cada vez mais de práticas sociais complexas (2010). A formação da mente 

das crianças em desenvolvimento vai então ser afetada não só pelos instrumentos 
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usados pelos homens em sociedade para manipular o ambiente mas também por 

produtos de gerações anteriores. 

 

Na criança em desenvolvimento, as primeiras relações sociais 
e as primeiras exposições a um sistema linguístico (de 
significado especial) determinam as formas de sua atividade 
mental. Todos esses fatores ambientais são decisivos para o 
desenvolvimento socio-histórico da consciência. Novos motivos 
para a ação aparecem sob a forma de padrões extremamente 
complexos de práticas sociais. Assim são criados novos 
problemas, novos modos de comportamento, novos métodos 
de captar informação e novos sistemas de refletir a realidade 
(LURIA, 2010). 

 
 

A partir do nascimento a criança aprende a comunicar-se com os outros à sua 

volta. Ela passa a viver num mundo de coisas, produtos históricos e trabalho social, 

ou seja, as formas sociais da vida humana começam a determinar o 

desenvolvimento mental do ser humano. Considere-se aqui o desenvolvimento da 

atividade consciente da criança. É por meio da ajuda do adulto que a criança 

aprende a comunicar-se e a desenvolver relações com objetos; ela assimila a 

linguagem – um produto do desenvolvimento sócio-histórico – e a utiliza para 

analisar, generalizar e codificar suas experiências; nomeiam objetos, usando 

expressões estabelecidas anteriormente na história, enquadrando assim esses 

objetos em categorias e adquirindo conhecimento. A linguagem que medeia a 

percepção, resulta em operações complexas como a análise da informação 

recebida, a ordenação perceptual do mundo e o enquadramento das impressões em 

sistemas. Desta forma, as palavras – unidades linguísticas básicas – carregam além 

de seu significado, também as unidades fundamentais da consciência que refletem o 

mundo exterior. 

Entretanto o mundo de objetos particulares e de significados de 
palavras que os homens recebem das gerações anteriores 
organiza não apenas a percepção e a memória (assegurando 
assim a assimilação de expressões comuns à toda 
humanidade), mas estabelece algumas condições importantes 
para o desenvolvimento posterior e mais complexo da 
consciência. Os homens podem mesmo lidar com objetos 
“ausentes” e assim “duplicar o mundo” através de palavras que 
mantêm o sistema de significados, esteja ou não a pessoa em 
contato direto com os objetos referidos pelas palavras. Dessa 



 
 

50 
 

forma surge uma nova fonte de imaginação produtiva: fonte 
que pode tanto reproduzir objetos como reordenar as relações 
entre esses objetos, servindo assim  como base para 
processos criativos altamente complexos (Luria, 2010 p.24). 

  

 Com isso podemos dizer que o sistema de linguagem e os códigos 

lógicos, como por exemplo o sistema hierárquico de cada sentença com suas 

construções verbais e lógicas, que permitem ao homem saltar do sensorial ao 

racional é tão importante quanto a matéria inanimada para a matéria viva. 

Segundo Luria, esse processo complexo e intimamente relacionado com a 

incorporação da linguagem na vida mental da criança, resulta em uma organização 

radical do pensamento. 

 

Vygotsky ao analisar as mudanças fundamentais no 
desenvolvimento dos processos mentais (mudanças que 
expressam sucessivas formas de reflexão da realidade), 
observou, que enquanto a criança pensa através de 
lembranças (memória), o adolescente lembra através do 
pensamento. Desta forma, a construção de formas complexas 
de reflexão da realidade e de atividade se dá juntamente com 
mudanças radicais nos processos mentais que afetam essas 
formas de reflexão e constituem o substrato do 
comportamento. Vygotsky chamou essa preposição de 
estrutura semântica e semântica da consciência (LURIA,2010). 

 

Segundo Prestes em sua tese há um equivoco na tradução da palavra russa 

retch cita Luria para explicar o significado correto. 

 

Como retch entendemos o processo de transmissão de 
informação por meio da língua. Se iazik (língua) e objetiva, e 
um sistema de códigos formado na historia social e é objeto de 
uma ciência especial – iazikoznanie (linguística) - retch e um 
processo psicológico de formulação e transmissão do 
pensamento por meio da língua, e como processo psicológico e 
objeto da psicologia e denomina-se de psicolinguística.Na 
realidade retch apresenta-se em duas formas de 
atividade.Uma delas e a transmissão da informação ou 
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comunicação e exige a participação de duas pessoas: daquele 
que fala e daquele que ouve. A segunda forma de retch une o 
falante e o ouvinte num sujeito, neste caso retch não é um 
meio de comunicação, mas um instrumento do pensamento 
(LURIA, 2006, p. 277). 

 

Sobre a percepção, Luria coloca que a psicologia tradicional ao encarar a 

percepção visual como um processo natural e comum a toda humanidade, não 

mutável através da história esperava encontrar leis fisiológicas ou mesmo físicas 

subjacente ao fenômeno da percepção, acessível à investigação pelos métodos 

mais elementares da ciência natural. Para o autor ,já na década de 30 com base nas 

evidências acumuladas nas décadas anteriores, a percepção passou a ser 

entendida como um processo complexo envolvendo complexas atividades de 

orientação, uma estrutura probabilística, uma análise e síntese dos aspectos 

percebidos e um processo de tomada de decisão (LURIA 2010). Em resumo, a 

percepção é um processo complexo estruturalmente similar aos processos 

subjacentes às atividades cognitivas mais complexas. 

 

Podemos então concluir que, estruturalmente, a percepção depende 
das práticas humanas historicamente estabelecidas que podem não 
só alterar os sistemas de codificação usados no processamento da 
informação, mas também influenciar a decisão de situar os objetos 
percebidos em categorias apropriadas. Podemos, portanto, tratar o 
processo percptual como similar ao pensamento gráfico: ele possui 
aspectos que mudam com o desenvolvimento histórico (LURIA, 
2010,p 38). 

 

 

1.5 A imaginação criadora e a atividade criativa à luz da teoria histórico 

cultural 

 

 

“É essa capacidade de fazer uma construção de elementos, de 
combinar o velho de novas maneiras que constitui a base da 
criação”.  Vygotsky 
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Quando Vygotsky abordou o fenômeno da atividade criadora e o relacionou 

com a memória, nas crianças, as condições sob as quais ele elaborou suas teorias 

eram muito diversas das atuais no campo da pesquisa. Apesar disso, a concepção 

de atividade criadora traçada por Vygotsky oferece uma base fundamental para 

compreendermos o papel das dimensões social e cultural no fenômeno criativo, 

questão de inegável importância nas modernas abordagens sobre criatividade. 

Já na década de 30, Vygotsky questionava a noção comum de que a 

atividade criadora seria um fenômeno raro e natural da essência humana. A 

criatividade, para o autor, é um processo presente na realidade cotidiana. Esta 

atividade obedece, portanto, duas formas básicas de construção: a primeira seria a 

reprodução de fatos anteriormente vividos, ligados diretamente à memória; e a 

segunda, a capacidade que o organismo humano tem, devido à plasticidade do 

sistema nervoso e da imaginação, de mudar o que foi mantido na memória, criando 

e desenvolvendo novos hábitos. Vygotsky afirma, ainda, que a capacidade criativa 

está relacionada à habilidade humana de lidar com a mudança. 

Em seus estudos sobre a imaginação e a criatividade, deixa claro que a 

atividade humana não representa uma reprodução integral do que aconteceu, mas a 

criação de formas ou atividades, originadas de uma segunda classe de atividade ou 

comportamento combinatório. Em outras palavras, o cérebro não é um órgão que só 

mantém e reproduz nossas experiências anteriores, mas que também cria e 

combina elementos numa nova situação e comportamento. E continua, afirmando 

que “a atividade criativa faz o seguinte: está atenta para o futuro, criando-o e 

mudando a visão do presente” (VYGOTSKY, 1991). Para Vygotsky, o que diferencia 

a cultura humana do mundo natural é exatamente a criatividade, que está 

relacionada com a capacidade de mudança, com a imaginação e com o 

pensamento. 

No que se refere ao brincar, segundo Vygotsky (1991), “as maiores 

aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro 

tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. O brinquedo, entendido 

como o ato de brincar, para a criança pode representar um momento de extrema 

importância, pois é a ocasião em que ela pode representar simbolicamente, 

aspectos presentes em sua realidade. No ato do brincar a criança vivencia e 

concretiza situações que, geralmente, já viveu ou vive, seja em seu contexto social 
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cotidiano seja em sua fantasia volitiva; pois, na infância, a imaginação, a fantasia, o 

brinquedo não são atividades que se possam caracterizar apenas pelo prazer que 

proporcionam. 

 

Vigotski indica que existem diferentes abordagens a brincadeira: a 
intelectualista, caso seja entendida como simbólica (e se transforme 
numa atividade semelhante ao cálculo algébrico); a cognitivista, 
quando entendida como processo cognitivo (deixado de lado o lado 
afetivo e de atividade da criança); e, por último, a abordagem que 
tem a necessidade de desvendar o que a brincadeira promove no 
desenvolvimento da criança. E é nessa ultima abordagem que 
consiste o ponto crucial para compreender a brincadeira de faz-de-
conta como uma atividade que guia o desenvolvimento psíquico da 
criança na idade pré-escolar, como uma veduchaia deiatelnost 
(atividade-guia). Vale destacar que esse termo foi traduzido no 
Brasil como atividade predominante ou principal33, o que distorce a 
ideia de Vigotski, desenvolvida, posteriormente, por A.N.Leontiev e 
D.B.Elkonin.(PRESTES, 2010, p.161). 

 
 

  

 Zoia Prestes em sua pesquisa esclarece que  
 

 
 

Ao adotar o termo atividade-guia considera-se que ele com mais 
verossimilhança ajuda a compreender que uma atividade-guia não á 
a que mais tempo ocupa a criançaa, mas a atividade que carrega 
fatores valiosos e que contám elementos estruturais que 
impulsionam o desenvolvimento, ou seja, guia o desenvolvimento 
psíquico infantil. O que não é o caso dos termos principal ou 
predominante, pois os dois tem muito mais a ver com a ideia de 
atividade que a criança a tem que realizar obrigatoriamente ou que 
ocupa mais tempo em suas atividades diárias. (PRESTES,2010, 
p.167) 
 

 
 

Vygotsky situa em um nível primário de criatividade as brincadeiras que ele 

classifica como imitativas, por meio das quais a criança reproduz boa parte do que 

vê e vive. Os elementos de vivências anteriores, porém, não se reproduzem 

exatamente como teriam ocorrido na realidade; há uma recombinação de elementos 

que constrói uma nova realidade, relacionada às necessidades da criança. Assim, a 

brincadeira da criança não é uma mera reprodução, mas recria novas realidades em 
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 VIGOTSKI, L.S., LURIA,A.R., LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. SãoPaulo: Editora Ícone, 2006, p. 64. 
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resposta às suas necessidades. Ao recriar novas realidades, a criança coloca em 

prática a atividade criativa combinatória e, segundo Vygotsky (2009), essa atividade 

está submetida a uma lei que ele considera como a mais importante, a lei da 

aprendizagem. 

 

Vigotski recorre ao conceito de zona blijaichego razvitia34 para 
dizer que ela se configura, na idade pré-escolar, por meio da 
brincadeira; na brincadeira a criança se comporta como se fosse 
mais velha do que a idade que tem; a brincadeira contém em si as 
tendências do desenvolvimento e a criança parece tentar dar um 
salto acima do seu comportamento comum. E e a brincadeira como 
atividade guia que está para o desenvolvimento infantil, assim como 
a instrução ou o ensino esta para o desenvolvimento da criança na 
idade escolar. Portanto, a relação não é entre desenvolvimento e 
aprendizagem na brincadeira ou na instrução e sim a relação entre 
atividade e desenvolvimento. Na idade pré-escolar a zona 
blijaichego razvitia é formada pela brincadeira, que é a atividade-
guia da criança nessa idade; para Vigotski a zona blijaichego 
razvitia não é criada por nada e não tem a ver com o processo de 
aquisição ou assimilação, e sim com a revelação das funções que 
ainda não amadureceram, mas que 
Estão em processo de amadurecimento; são as funções que 
amadurecerão amanhã, que estão em estado embrionário, funções 
que podem ser denominadas não de frutos do desenvolvimento, mas 
de brotos do desenvolvimento. . (PRESTES,2010,p 164). 

 
 

A atividade da imaginação criadora depende prioritariamente da variedade e 

riqueza das vivências prévias. Quanto mais ricas as vivências pessoais, mais 

material a imaginação terá a sua disposição. Eis por que a criança tem menos 

imaginação do que o adulto. 

Outro pressuposto desenvolvido por Vygotsky (2009) é o de que a criatividade 

não é um fenômeno catastrófico ou caótico, mas pressupõe elaboração e maturação 

biológica e social, pois a organização do material vivenciado é um processo 

complexo. Para o autor, a imaginação relaciona-se a um processo de associação e 

dissociação – habilidade de selecionar diferentes características de um todo 

complexo. Na associação, a criança percebe os fatos como um todo. Na 

dissociação, ela os divide em partes, comparando-as. Assim, algumas dessas partes 

se mantêm, enquanto outras são esquecidas. Essa operação de análise é 

importante para a ação futura, pois ao processo de dissociação segue-se o de 
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  Zona de Desenvolvimento Iminente – tradução do russo – Prfa. Dra. Zoia Ribeiro Prestes. 



 
 

55 
 

mudança, por meio do qual os elementos dissociados são internalizados e alterados 

de acordo com as necessidades e motivações. 

Outro elemento que compõe o processo da atividade criativa é a síntese, ou 

seja, a união de elementos dissociados aos alterados. Um terceiro fator no trabalho 

da imaginação criadora refere-se à capacidade de combinação de diferentes formas, 

unindo imagens subjetivas com ‘saberes’ objetivos, para, finalmente, materializar a 

imaginação numa forma externa, visível, que corresponde ao produto. Vygotsky 

(2009) também aponta o “coeficiente social” como condição básica para a criação 

humana. Isto é, o individuo só cria se tiver condições sociais para criar. Nesses 

termos, nenhuma criação é exclusivamente pessoal. 

Estritamente relacionada aos processos mentais adquiridos e desenvolvidos 

no brincar, a percepção do mundo à volta da criança revela-se e ganha força, vida. 

 

No início do desenvolvimento infantil, a percepção “está ligada 
imediatamente à motricidade, que constitui apenas um dos 
momentos do processo sensório-motor integral e que, só 
paulatinamente, com os anos, começa a adquirir uma notável 
independência e a libertar-se dessa conexão parcial com a 

motricidade” (VYGOTSKY, 1998, p.27),  

 

 

Ou seja, a percepção do mundo vai-se modificando a partir do momento em 

que o indivíduo exercita suas funções de memória, de linguagem, de afetividade, de 

imaginação; e o conduz, cada vez mais, à independência em relação a seus atos e 

ao mundo ao seu redor. Associada ao desenvolvimento da percepção e como 

condição essencial para o desenvolvimento global da criança, a memória já existe e 

é bem forte desde a mais tenra idade:  

 

Nos primeiros anos de vida, a memória é uma das funções psíquicas 
centrais, em torno da qual se organizam todas as outras funções. A 
análise mostra que o pensamento da criança de pouca idade é 
fortemente determinado por sua memória (VYGOTSKY, 1998, p. 44). 
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Em oposição à tendência de supervalorizar a criatividade como função 

isolada, o autor deixa claro que o desenvolvimento da criatividade não acontece 

isolado das funções psíquicas que se desenvolvem no ciclo de vida da criança. Pelo 

contrário, ele se dá numa relação estreita com outras funções como a imaginação, o 

pensamento e a memória. A fantasia na criança está bastante presa à realidade 

concreta, ou seja, a imaginação da criança diverge muito pouco da realidade. 

 

Na idade escolar, a brincadeira não morre, mas penetra na 
relação com a realidade. Ela possui sua continuação interna durante 
a instrução escolar e o trabalho (uma atividade obrigatoriamente com 
regras). Toda a análise da essência da brincadeira demonstrou-nos 
que, nela, cria-se uma nova relação entre o campo semântico, isto e, 
entre a situação pensada e a situação real (VIGOTSKI, 2008, p.36). 
 
 

 

No decorrer da leitura da obra de Vygotsky, nota-se que, para ele, o processo 

de criação ocorre quando o sujeito imagina, combina e modifica a realidade. 

Portanto, o ato de criação não se restringe às grandes invenções da humanidade ou 

às obras de arte, mas refere-se à capacidade do homem de imaginar, descobrir, 

combinar e ultrapassar a experiência imediata. Assim, quanto mais ricas as 

experiências que as crianças vivenciam, mais possibilidades têm elas de 

desenvolver a imaginação e a criatividade em suas ações. E, quanto mais 

possibilidades tiverem de desenvolver a imaginação, mais criativas serão em suas 

ações/interações com a realidade. 

A teoria desenvolvida por ele fundamenta-se no fato de que o aprendizado 

conduz ao desenvolvimento, já que o comportamento humano funciona como uma 

superação/transformação/suscitação constante de aprendizado e desenvolvimento 

durante toda a sua existência; acrescenta  que a linguagem35, como instrumento 

social de mediação entre eu e o outro, funciona como ponto de partida para o 

aprendizado e o desenvolvimento. Nesse processo de superação e descoberta, 

perpassado pela linguagem, pelo jogo simbólico e as outras funções psicológicas 

superiores do homem, o surgimento de zonas de desenvolvimento são a marca 

característica do desenvolvimento humano. A vida que nos cerca está plena de 
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 Em sua tese de doutorado, Prestes revê mais este equivoco na tradução no capitulo “Fala virou 
Linguagem” p.176 (Nota da autora). 
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premissas necessárias para criar, e tudo o que vai além da rotina, envolvendo uma 

partícula mínima de novidade, origina-se no processo criador do homem. 

A criatividade está dentro dos indivíduos em todas as situações, pois a 

inteligência humana capta os mais variados estímulos em determinado contexto. 

Portanto, o homem, que é um ser criador por excelência e, logicamente, inserido em 

determinada sociedade, age e reage criativamente em seu cotidiano. A visão de 

mundo e o potencial criador de cada um permitem que ocorra a relação dialética 

entre fantasia e realidade. 

De acordo com Vygotsky a educação é a influência premeditada, organizada 

e prolongada no desenvolvimento de um organismo. Assim, pensar a educação da 

criança e do ser humano de modo mais amplo é pensar num contexto de 

possibilidades de interações sociais intersubjetivas, estabelecidas ou que se 

estabelecem num processo de trocas mediadas pelo conhecimento, pela cultura e 

pela história inerentes a todos os seres humanos. 

 

Todo o futuro é alcançado pelo homem com a ajuda da imaginação 
criadora. A orientação para o futuro, o comportamento que se apoia no 
futuro e dele procede é a função maior da imaginação (VYGOTSKY in 
SMOLKA,2010, p. 122). 

 

Outro fator que merece destaque é o papel dado à emoção36. Em vários 

momentos de seus estudos, associa o processo de desenvolvimento e 

comportamento ao processo interativo entre o organismo e o meio perpassado pelas 

emoções. Segundo ele, as emoções funcionam como um regulador interno do nosso 

comportamento e que associadas aos estímulos externos podem levar o homem a 

inibir ou exteriorizar essas ou aquelas emoções. Quando associadas ao processo 

educacional, as emoções têm o papel de influenciar todas as formas do 

comportamento humano. 

 

                                                        
36 A palavra emoção provém do latim emotionem, “movimento, comoção, ato de mover”. É derivado tardio de uma forma 

composta de duas palavras latinas: ex, “fora, para fora”, e motio, “movimento, ação”, “comoção” e “gesto”. Esta formação 
latina será tomada como empréstimo por todas as línguas modernas europeias. A primeira documentação do francês émotion 
é de 1538. A do inglês emotion é de 1579. O italiano emozione e o português emoção datam do começo do século XVII. Nas 
duas primeiras línguas, a acepção mais antiga é a de “agitação popular, desordem”. Posteriormente, é documentada no 

sentido de “agitação da mente ou do espírito”. 
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Nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela 
ligada a uma emoção. Por isso, se quisermos suscitar no aluno 
as formas de comportamento de que necessitamos teremos 
sempre de nos preocupar com que essas reações deixem um 
vestígio emocional nesse alunado (VYGOTSKY, 2001, p.143). 

 

Entendendo o processo de desenvolvimento como profundamente marcado 

pelo aspecto emocional, pode-se salientar que, nesse contexto, a imaginação 

também possui função crucial, tanto no sentido de suscitar novas emoções quanto 

pelo fato de desencadear uma série de fatores novos a cada momento, capazes de 

fazer com que a criança simule vivências que nunca poderão ser efetivamente 

vividas. Vários momentos da obra vygotskyana levam a crer que ele estava certo ao 

afirmar que “a formação de uma personalidade criadora projetada em direção ao 

amanhã se faz pela imaginação criadora encarnada no presente” 

(VYGOTSKY,1996,p.108). 

A imaginação pode ser vista como uma mola propulsora de novos 

sentimentos que, associados à memória, ao pensamento e às emoções, contribuem 

para que o homem deixe sua marca social no mundo. Permitem-lhe desenvolver 

novas ferramentas sociais, tanto para o bem quanto para o mal, mas, acima de tudo, 

para mostrar seu potencial criador, aquele que o distingue dos outros animais; pois o 

homem é o único animal que consegue planejar antes aquilo que colocará em 

prática depois, ou seja, planeja e concretiza seu plano. 

Os estudos filosóficos da imaginação auxiliam na reflexiva, em sintonia com o 

próprio tempo. É na interrogação de um esforço crítico que recria e se reinventa o 

passado. O tema em estudo não se esgota aqui, abrindo possibilidades para 

prosseguir em busca do novo pensar com a imaginação criadora. 

Em seus escritos Vygotsky coloca a imaginação como uma formação 

especificamente humana, intrinsecamente relacionada à atividade criadora do 

homem e fala do trabalho pedagógico orientado para a experiência estética. O autor 

analisa as relações entre imaginação e realidade e mostra como a imaginação se 

apoia na experiência, como a experiência se apoia na imaginação; como a emoção 

afeta a imaginação e como a imaginação provoca emoções. Argumenta ainda que a 

imaginação, na qualidade da atividade humana afetada pela cultura, pela linguagem, 
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vai sendo marcada pela forma racional de pensar, historicamente elaborada 

(SMOLKA,2010). 

A atividade criadora da imaginação depende diretamente da riqueza e da 

diversidade da experiência anterior da pessoa.essa experiência é que constitui o 

material com que se criam as construções da fantasia. Podemos dizer com isso que 

a imaginação segundo o pensamento de Vygotsky origina-se do acúmulo  de 

experiências. 

Se quisermos criar bases suficientemente sólidas para a atividade de criação 

é necessário ampliar as vivências da criança. Quanto mais a criança viu, ouviu e 

vivenciou; quanto maior for  a quantidade de elementos da realidade que ele dispõe 

em sua vivência mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação. 

Com isso temos que os produtos da imaginação consistem de elementos 

modificados e reelaborados da realidade ou seja, a imaginação tem dependência da 

vivência anterior.  

As imagens da fantasia, servem de expressão interna dos nossos 

sentimentos. Essa fantasia guiada pelo fator emocional constituirá o tipo de 

imaginação mais subjetiva, mais interno.  

A imaginação, segundo Vygotsky tem um aspecto positivo e construtivo. 

Tendo por base uma inadaptação da pessoa, que gera necessidades, sonhos e 

desejos, a imaginação é o principio de todo o novo em toda a vida cultural e para a 

expansão do conhecimento. 

Vygotsky se refere a ela como sendo uma “função vitalmente necessária” e de 

enorme complexidade. Segundo ele existem duas concepções de imaginação. Uma 

que entende a imaginação como sendo irreal, aquilo que não se ajusta à realidade e 

a outra é a concepção científica que a psicologia vai nomear como uma atividade 

criadora e construtiva do cérebro humano.  

Para a psicologia histórico cultural existe uma atividade conservadora 

(memória) e uma atividade combinatória, criativa, construtiva (a imaginação).  Como 

a imaginação utiliza-se da memória para as suas construções é possível  perceber 

que é essa atividade do cérebro que leva o homem a ser capaz de novas criações, 

construções e descobertas, proporcionando assim o seu desenvolvimento e o da 

sociedade. 
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Assim podemos dizer que a imaginação é a base para a criação de todo o “novo” e 

para a expansão do conhecimento. 

No inicio do processo imaginativo temos os dados armazenados na memória 

(experiência). Esses dados associados a elementos retirados da realidade sofrem 

uma reelaboração; recombinação, formando uma nova configuração. 

Partindo de uma perspectiva científica materialista Vygotsky explicita que a  

imaginação está relacionada com a realidade pois extrai dela os elementos para a 

sua criação e deixa isso muito claro quando diz: “Será uma milagre se a imaginação 

pudesse criar algo do nada”. 

Segundo ele são quatro as formas de vínculo  entre a imaginação e a realidade: 

 

1. Na relação direta com a riqueza da vivência do sujeito. 

2. Na maturação, reelaboração e materialização. 

3. Pela relação emocional. 

4. Por meio da fantasia cristalizada37. 

 

Do ponto de vista de Vygotsky, a imaginação criadora  é um processo que 

devem ser levados a sério, que quanto maior for o repertório do qual a pessoa 

dispõe maior vai ser sua possibilidade de criação. Daí a importância de ampliar o 

repertório de vivências da criança uma vez que a criança tem a capacidade 

imaginativa menor do que a do adulto devido à experiência vivida. Segundo o autor, 

por meio da imaginação e do processo criativo o ser humano se supera. 

Vygotsky realizou estudos a respeito da atividade criadora da criança com 

destaque ao seu imaginário, aos processos de construção e desenvolvimento deste 

e a alguns dos recursos pedagógicos que utilizam o mesmo. A criança ao construir, 

sua imaginação projeta nesta construção alguns significados que são atribuídos de 

acordo com seus interesses. Toda impressão advinda de uma determinada situação 

ou experiência é formada por uma série de imagens. 

                                                        
37 Onde a imaginação adquire realidade plena e concreta. 
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Numa primeira etapa a criança seleciona as imagens mais interessantes e 

conserva-as na memória. Numa segunda etapa esses elementos selecionados 

sofrem transformações sob as internas como sentimentos e desejos da criança. Esta  

etapa é muito importante para o desenvolvimento imaginativo segundo os escritos 

de Vygotsky. Como última etapa desse processo ocorre a associação, é quando 

acontece a união dos elementos selecionados já modificados, combinado-os e 

ajustando-os em um todo complexo. 

Nesse momento a criança pode modificar a grandeza real da  impressão pois 

segundo Vygotsky a criança aumenta ou diminui as dimensões naturais dos 

elementos imaginados por conta das influências internas que exercem uma pressão 

sobre as externas, isso vai ocorrer de acordo com as necessidades internas da 

criança de ver as situações ou objetos conforme sua vontade. Essas alterações 

podem ser tanto em relação a acontecimentos do seu cotidiano quanto a valores 

quantitativos. 

Em relação ao desenho Vygotsky realiza um estudo minucioso a respeito dos 

níveis de desenho na infância que possui ligação com o desenvolvimento em que se 

encontra a criança. 

Em um primeiro nível a criança faz seu desenho de memória e  seu esquema 

é concreto limitando-se apenas ao que para ela é essencial. Segundo Vygotsky “ a 

criança ao desenhar realiza sua arte sobretudo o que sabe sobre o objeto”,. 

Num segundo nível o desenho é caracterizado pela forma da linha, aparece o 

esquematismo ou início das representações da realidade. A quantidade de detalhes 

aumenta e o desenho apresenta maior semelhança com a forma do objeto real. 

O terceiro nível apresenta sua representação deixa de ser esquemática e 

passa a adotar o aspecto de contorno, o objeto aparece agora projetado sobre um 

plano. 

No último nível há a preocupação com a semelhança na perspectiva e 

reflexão do aspecto real do objeto. 

É importante ressaltar que esses níveis dependem e variam de acordo com o 

desenvolvimento de cada criança, mas de maneira geral é assim que acontecem. 
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Para Vygotsky a importância de se trabalhar as atividades imaginativas juntamente 

com conteúdos pedagógicos vai proporcionar às crianças: 

 maior facilidade no domínio da linguagem, facilitando a formulação de 

pensamentos;  

 aprofundamento da vida emocional da criança que levará  a uma segurança 

em suas atitudes; 

 desenvolvimento do raciocínio e da autonomia; 

 desenvolvimento da atividade criativa; 

 formação de condutas e personalidade; 

 interdisciplinaridade. 

 

Vygotsky em seus estudos destaca a importância de se unir as atividades 

imaginativas como a literatura, desenvolvimento da escrita, jogos teatrais e o 

desenho como forma de enriquecer o intelecto infantil e com isso facilitar as práticas 

educacionais. 

O professor consciente compreende que “o melhor saber é aquele que sabe 

superar-se” (DEMO,2006) ,e, para tanto, pratica a pesquisa e o entusiasmo pela 

pesquisa e transmite para o aluno pois caso isso não aconteça o professor corre o 

risco de tornar o aluno incapaz de ter ideias e projetos próprios, e jamais superar a 

condição de discípulo. 

No ambiente lúdico da criança é possível visualizar a atitude de pesquisa e 

incentivá-la via processo de ensino/aprendizagem, como postura de questionamento 

criativo, desafio de procurar soluções próprias, descoberta e criação de 

relacionamentos alternativos. 

O professor consciente do seu papel neste processo motiva o aluno a 

dominar a escrita e a leitura como instrumentação formal e política do processo de 

formação do sujeito social emancipado. 

Percebe-se que contemporaneamente a influência  da escola sobre o aluno é 

cada vez mais formal e, neste sentido, vazia, pela formalidade de sua organização 
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distanciada da sociedade diária ou pela concorrência avassaladora com os meios de 

comunicação. 

Toda criança sabe desenhar e sente-se livre para exercitar esse potencial 

pois o desenho é uma das primeiras formas de expressão da criança. Segundo 

Vygotsky a criança não é naturalmente criativa, o que não implica saber desenhar, e 

o papel do professor é estimular sua imaginação; a imaginação criadora que 

possibilitará pensar soluções para os problemas que se apresentem, desenvolver 

estratégias e raciocínio; e não apenas reproduzir o conhecimento. Mesmo 

apresentando formas distintas de organizar o pensamento durante a criação, a 

criança e o adulto apresentam um envolvimento similar durante o ato de criar. 

A arte, toda ela, constrói uma explicação de mundo. Explicação essa que não 

está estruturada em conhecimentos racionais como o conhecimento da ciência, nem 

o conhecimento filosófico. A arte constrói um conhecimento do mundo que não 

passa apenas pela razão, mas essencialmente pelos sentimentos38 

 

Deve-se indicar a importância de cultivar a criação na idade 
escolar. Todo o futuro é alcançado pelo homem com a ajuda da 
imaginação criadora. A orientação para o futuro, o 
comportamento que se apoia no futuro e dele procede é a 
função maior da imaginação (SMOLKA, 201 

                                                        
38 “Pedagogia da Sensibilidade” Disciplina ministrada pela Profa Dra Regina Célia Faria Amaro Giora no 

Programa de Pós- Graduação da UPM – Mestrado em Educação,Arte e História da Cultura, 2010. 
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Figura 3 - Imaginação segundo Vygotsky 
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CAPÍTULO 2  METODOLOGIA 

2.1 Caminhos percorridos 

 

Na pesquisa qualitativa com enfoque histórico cultural não se investiga em 

razão de resultados, mas o que se quer obter é a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação relacionada 

com o contexto do qual fazem parte. 

O ambiente, aqui no caso a escola, foi a fonte direta dos dados e o 

pesquisador foi o instrumento principal. Foi uma investigação descritiva com 

interesse maior pelo processo do que pelos resultados. 

 Com a estratégia de estudo de caso, avaliou-se o papel da imaginação  no 

processo ensino/aprendizagem. 

O  estudo de caso possibilitou uma maior flexibilidade na análise dos dados. 

 Foram usados textos e desenhos produzidos por quatro alunos, e a 

entrevista aberta com a professora de sala de aula para a coleta de informações.  A 

opção entre um único aluno ou um grupo pequeno de alunos foi feita após a análise 

do material que foi coletado ao longo do  tempo que durou a pesquisa. 

 

“Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens 
com um duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir 
depois de uma observação cuidadosa ou de uma intuição 
carismática. Por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e 
polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar” 
(Laurence Bardin, 1977). 

 
 

O pesquisador que trabalha seus dados a partir da perspectiva da análise de 

conteúdo está sempre procurando um texto atrás de outro texto, um texto que não 

está aparente já na primeira leitura e que precisa de uma metodologia para ser 

desvendado. 

A análise de conteúdo possibilita que uma ‘leitura profunda’ das 

comunicações ocorra, indo além da ‘leitura aparente’. O papel do analista é 

semelhante ao do arqueólogo, do detetive ou do psicoterapeuta. 

 

 

“Para compreender a fala de outrem não basta entender as suas 
palavras – temos que compreender o seu pensamento. Mas nem 
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mesmo isso é suficiente – também é preciso que conheçamos a sua 
motivação. Nenhuma análise psicológica de um enunciado estará 
completa antes de se ter atingido esse plano” (Vygotsky, 1987). 

 

Através das produções de Vygotsky, assim como de outros autores voltados 

para o contexto histórico cultural, é possível perceber que sua abordagem teórica 

pode fundamentar o trabalho de pesquisa em sua forma qualitativa, imprimindo-lhe 

algumas características próprias. 

A descrição complementada pela explicação pode ser encontrada na 

pesquisa qualitativa desenvolvida a partir de uma orientação socio-histórica. A 

ênfase da abordagem, a compreensão dos fenômenos a partir do seu acontecer é 

considerado uma parte da totalidade social. 

Assim, os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva histórico cultural ao 

valorizar os aspectos descritivos e as percepções sociais, devem focalizar o 

particular como parte da totalidade social, procurando compreender os sujeitos 

envolvidos e, por seu intermédio, compreender também o contexto. 

A perspectiva histórico cultural baseia-se na tentativa de superar os 

reducionismos das concepções empiristas e idealistas. Isso fica evidente no que 

Vygotsky assinala como “crise da psicologia” de seu tempo, em se debate entre 

modelos que privilegiam ora a mente e os aspectos internos, ora o comportamento 

externo.  

A teoria de histórico cultural procura construir o que ela chama de uma nova 

psicologia que deve refletir o individuo na sua totalidade, articulando dialeticamente 

os aspectos internos e externos, considerando a relação do sujeito com a sociedade 

à qual pertence. Percebe os sujeitos como históricos, marcados por uma cultura; 

como criadores de ideias e consciência, seres biológicos e racionais, membros da 

espécie humana e participante do processo histórico que, ao produzirem e 

reproduzirem a realidade social são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por 

eles. 

Considera que todo conhecimento é sempre construído na inter-relação das 

pessoas. Produzir um conhecimento a partir de uma pesquisa é assumir a 

perspectiva da aprendizagem como processo social compartilhado e gerador de 

desenvolvimento. 

Essa proposição metodológica é coerente com toda a dialética de 

compreensão dos fenômenos humanos de Vygotsky. Partindo da premissa básica 
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de que as funções mentais superiores são constituídas no social, em um processo 

interativo possibilitado pela linguagem e que antecede a apropriação pessoal. Ele 

também vê a pesquisa como uma relação entre sujeitos, relação essa que se torna 

promotora de desenvolvimento promovido por outro. 

Seus estudos sobre o desenvolvimento dos conceitos na criança revelam 

como a palavra mediadora do adulto influi no próprio processo de formação de 

conceitos. 

O pesquisador, portanto, faz parte da própria situação de pesquisa, a 

neutralidade é impossível, sua ação e também os efeitos que propicia constituem 

elementos de análise. Disso também resulta que o pesquisador, durante o processo 

de pesquisa é alguém que está em processo de aprendizagem, de transformações. 

Vygotsky (1991) critica as formas de pesquisas nas quais o pesquisador 

planeja situações para extrair respostas a serem examinadas e analisadas. 

Pesquisas organizadas como experimentos, que procuram evocar o fenômeno em 

estudo de uma maneira artificial e controlável. Observa que essa estrutura “não 

pode servir como base para o estudo adequado das formas superiores 

especificamente humanas, de comportamento” (1991, p.69). Baseando-se na 

abordagem materialista dialética, acredita que o comportamento humano difere 

qualitativamente do comportamento animal e que, portanto, deve ser estudado em 

sua especificidade. Considera que a conduta humana não é apenas o produto da 

evolução biológica, graças à qual se formou o tipo humano com todas as suas 

funções psicofisiológicas a ele inerentes, mas também o produto do 

desenvolvimento histórico e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Figura 4: ilustração da teoria de Vygotsky 
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Assim, ao se estudar o homem é necessário compreendê-lo a partir da 

interação dialética dessas duas linhas de desenvolvimento: a natural e a cultural. 

Portanto, os estudos que focalizam o ser humano, buscando compreendê-lo, não 

podem ser examinados fora dessa relação com o social e nem de uma forma 

estática. Como um filósofo da ciência e também um profundo conhecedor da história 

da psicologia, Vygotsky conseguiu integrar essas duas qualidades contribuindo para 

a construção de um novo método investigativo. 

Para Vygotsky (1991), um método reflete sempre o olhar, a perspectiva que 

se tem das questões a serem estudadas. Ao considerar que o estudo de situações 

fundamentalmente novas exige inevitavelmente novos métodos de investigação e 

análise, olha os problemas humanos na perspectiva da sua relação com a cultura e 

como produto das interações sociais, percebendo como necessário um reexame dos 

métodos de pesquisa. Vygotsky (1991) propõe, assim, que os fenômenos humanos 

sejam estudados em seu processo de transformação e mudança, portanto, em seu 

aspecto histórico. Está, nesse sentido, mostrando que a preocupação do 

pesquisador deve ser maior com o processo em observação do que com o seu 

produto. Para tal é necessário ir à gênese da questão, procurando reconstruir a 

história de sua origem e de seu desenvolvimento. Considera importante a descrição 

dos fenômenos que revela seu aspecto exterior, o fenótipo, mas procura um 

aprofundamento maior da questão ao dizer que esta se completa com a 

compreensão de seu aspecto interior, de seu genótipo. Focalizar o processo de 

realização de uma tarefa pode levar à descoberta das estruturas internas de 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

A entrevista, na pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, também é 

marcada por essa dimensão do social. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e 

respostas previamente preparadas, mas é concebida como uma produção de 

linguagem, portanto, dialógica. Os sentidos são criados na interlocução e dependem 

da situação experienciada, dos horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e 

pelo entrevistado. As enunciações acontecidas dependem da situação concreta em 

que se realizam, da relação que se estabelece entre os interlocutores, depende de 

com quem se fala. Na entrevista é o sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o 

tom de outras vozes, refletindo a realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, 

momento histórico e social.  
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Ao se analisar o material colhido no campo, procurando compreender o que 

emergiu numa situação de observação ou de entrevista, ou ainda numa análise de 

artefatos, é que se percebem os pontos de encontro, as similaridades como também 

as diferenças, a particularidade dos casos. 

A contextualização do pesquisador é também relevante: ele não é um ser 

humano genérico, mas um ser social faz parte da investigação e leva para ela tudo 

aquilo que o constitui como um ser concreto em diálogo com o mundo em que vive. 

Suas análises interpretativas são feitas a partir do lugar sócio-histórico no qual se 

situa e dependem das relações intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos. 

É nesse sentido que se pode dizer que o pesquisador é um dos principais 

instrumentos da pesquisa, porque se insere nela e a análise que faz depende de sua 

situação pessoal-social. 

A partir do momento que tivermos o material coletado que compreende textos 

ecritos pelas crianças, desenhos, atividades de leitura e interpretação de texto e a 

entrevista com a professora desses alunos, a análise cesse conteúdo se dará sob o 

ponto de vista de Laurence Bardin. 

Com essa análise pretendemos verificar o processo pelo qual essas crianças 

intuem, apreendem e depois expressam. Quando o ser humano que apreende o 

mundo e exterioriza, produz conhecimento. Portanto através da pesquisa qualitativa 

o nosso interesse não estará focado em contar o número de vezes que uma variável 

aparece, mas sim a que qualidade elas apresentam; procurar descrever, 

compreender e interpretar o fato. 

A evolução do processo e não apenas o resultado é muito importante para 

que possamos entender como criatividade funciona durante o processo. 

O trabalho de campo neste caso visou coletar material para analise e  

procurou captar as diferentes fases pelas quais os alunos passaram e  tentar 

compreender de que forma o estímulo da imaginação criadora foi importante no 

processo de aprendizagem. 

Os encontros com a professora foram realizados ao longo da pesquisa pois 

foi através das suas narrativas que foram coletadas as  informações pertinentes ao 

objeto de pesquisa. 

A análise teve como finalidade a compreensão dos dados coletados, a 

confirmação ou não dos pressupostos, responder as questões formuladas e com 

isso ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado através da transcrição das 
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gravações, releitura do material, organização dos relatos e a organização dos dados 

de observação. 

 

2.2 Análise de um percurso  

 

A pesquisa foi desenvolvida com base no trabalho realizado por uma 

professora de sala de aula do 3º ano do Ensino fundamental de uma escola de 

classe média/alta localizada na zona oeste de São Paulo. 

O grupo composto posto por 27 alunos apresentava características de um 

grupo heterogêneo com alunos com bom desempenho escolar e outros nem tanto, 

mas alguns alunos chamaram a atenção por apresentarem questões cognitivas e ou 

atitudinais. A professora ao detectar, através das primeiras atividades realizadas 

com a turma, passou então a elaborar desdobramentos das atividades propostas 

pela escola que promovessem, nesses alunos, condições para um desenvolvimento 

cognitivo que fosse compatível com o esperado pela escola para aquela faixa etária. 

A atitude e as estratégias adotadas por esta professora, no papel de 

educador/formador nos levou a esta pesquisa onde procuro-se compreender como a 

professora através do estímulo da imaginação no processo de ensino/aprendizagem 

obteve os resultados que serão apresentados nesta pesquisa. 

A análise desse processo deu-se com base nas entrevistas abertas que 

fizemos onde a exposição feita pela professora não seguiu uma sequência temporal 

linear. Através desta conversa não linear onde a professora colocava sua vivência e 

a forma como as atividades eram conduzidas, as dificuldades apresentadas pelos 

alunos e as intervenções que ela fazia propondo atividades que estavam fora dos 

padrões e da rotina escolar  possibilitou a coleta material suficiente para uma análise 

do processo e do desenvolvimento alcançado pelos alunos e do professor também. 

Para melhor ilustrar essa trajetória foram anexadas atividades desenvolvidas 

pelos alunos com o objetivo de ilustrar os resultados obtidos.  

A escolha do material analisado foi feita com base nos resultados obtidos 

pelos alunos no ano anterior e as dificuldades apresentadas logo nas primeiras 

avaliações do ano letivo de 2011. Para ressaltar o valor das estratégias adotadas e 

das reflexões da professora apresentadas nesta pesquisa a teoria histórico cultural 

de Vygotsky e seus colaboradores  embasou a nossa investigação. 
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No início das pesquisas, o foco eram as atividades realizadas pelos alunos, 

mas ao longo do processo tornou-se  claro que o foco da pesquisa deveria ser a 

professora uma vez que era ela que promovia o estímulo para o desenvolvimento 

das crianças. 

Iniciou-se  então a análise de como ela avaliava a produção literária 

apresentada pelas crianças. De que forma ela despertava nos alunos a curiosidade 

e por fim, como as dificuldades na interpretação e elaboração de um texto iam sendo 

superadas através do estímulo da imaginação. 

 Este estudo não objetivou  apresentar fórmulas mas apontar indicadores que 

possam levar a novas investigações sobre processos de ensino/aprendizagem.  

Dentro do universo da escola os valores e objetivos da professora, o 

desenvolvimento do aluno em relação ao conteúdo a ser apreendido, o ambiente 

que propicia a aquisição dos saberes, o caminho percorrido pelas crianças e os 

resultados apresentados na produção textual, o papel do desenho e do lúdico nesse 

processo formaram o universo de pesquisa. 

Segundo Bardin em seu livro Análise do Conteúdo: 

 

A leitura flutuante vai nos auxiliar a estabelecer contato com 
os documentos, analisar e conhecer o texto deixando-se invadir por 
impressões e orientações. Pouco a pouco a leitura vai tornando-se 
mais precisa, em função de hipóteses emergentes, da projeção de 
teorias adaptadas sobre o material e da possível aplicação de 
técnicas analisadas sobre materiais análogos. (BARDIN,1977, p.98) 

 
 

Em relação ao corpus da pesquisa opto-se pelas entrevistas feitas com a 

professora e as atividades de alguns alunos que ilustram o depoimento da 

professora. 

O corpus da pesquisa foi determinado com base na regra da homogeneidade, 

onde Bardin esclarece que “os documentos retidos devem ser homogêneos, quer 

dizer, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha” (BARDIN, p 98). Os documentos 

analisados também observam a regra da pertinência , uma vez que são adequados 

enquanto fonte de informação e correspondem ao objetivo que suscita a análise aqui 

desenvolvida. 

Ao formular a hipótese sobre a importância da imaginação no processo de 

ensino/aprendizagem e no desenvolvimento do individuo voltou-se o olhar para o 
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contexto histórico cultural dos envolvidos na pesquisa. A intenção não foi provar 

nenhuma teoria como verdadeira ou acabada. O intuito foi o de possibilitar novas 

pesquisas sobre o tema aqui apresentado e deixar uma contribuição para o 

Programa de Pós Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo Bardin levantar uma hipótese é interrogarmo-nos sobre a veracidade 

da análise, sugerida a priori, do problema e com base no conhecimento que dele 

possuo, ou ainda como o meu conhecimento anterior às leituras me levaram a 

pensar sobre um problema. 

Durante o procedimento exploratório buscou-se a partir das produções, 

apreender as ligações entre as diferentes variáveis: interpretação de texto, 

repertório, produção de texto e a imaginação criadora na realização das atividades 

sejam elas individuais ou em grupo. Procurou-se também as ligações entre as 

atividades que a professora chama de “desdobramentos” e as entrevistas realizadas 

com a professora para reflexões relacionadas aos resultados obtidos. 

A referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores foi obtida através 

da análise dos textos das entrevistas com a professora. Na preparação dos 

documentos as entrevistas foram transcritas, mas foi tomado o cuidado de conservar 

e anexar as gravações como uma forma de conservar a informação paralinguística 

que foi elemento de grande peso quando comparados a transcrição da entrevista e a 

carga emocional e o envolvimento que a gravação nos transmite e que não teria sido 

possível transcrever. 

A opção pela análise qualitativa baseou-se no fato que esta tem como 

característica o fato da inferência  ser fundada na presença do índice – tema, 

palavra, personagem) e não sobre a frequência  da sua aparição, em cada 

comunicação individual 

 

Os cientistas românticos não querem fragmentar a realidade viva em 
seus componentes elementares e tampouco representar a riqueza 
dos eventos concretos através de modelos abstratos que perdem as 
propriedades dos fenômenos em si mesmos. É de maior importância, 
para os românticos, a preservação da riqueza da realidade viva, e 
eles aspiram a uma ciência que retenha essa riqueza (edição 
brasileira: Luria, A construção da mente.São Paulo: Ícone, 1992, 

p.179) 
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     Todo ponto de vista é a vista de um ponto39 

 

 

“Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com 
os olhos que tem. E interpreta a partir de onde seus pés pisam. 
 
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual sua 
visão do mundo. Isso faz da leitura sempre um releitura. 
 
A cabeça pensa a partir de onde seus pés pisam. Para 
compreender é essencial o lugar social de quem olha. Vale 
dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiências 

tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume 
os dramas da vida e da morte e que esperanças os 
animam. Isso faz da compreensão sempre uma 
interpretação”. 
 

Leonardo Boff 

                                                        
39

 Prefácio do livro A águia e a galinha, a metáfora da condição humana. 40 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997. A lenda “A águia e a galinha”  está em Anexo 1. 
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“ Quem sabe faz a hora 

     Não espera acontecer”. 

                                                Geraldo Vandré 
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CAPÍTULO 3   CAMINHANDO E IMAGINANDO: O PERCURSO DA ANÁLISE  

 

Nossos encontros para as entrevistas começavam sempre com uma conversa 

descontraída na casa da professora. A escolha do lugar foi feita por ela por uma 

questão de conveniência, uma vez que todo material de que ela dispunha e 

considerava importante para a pesquisa ela arquivava em casa para nossos 

encontros. 

Os trabalhos iam sendo apresentados por ela e durante a conversa e algumas 

indagações eram feitas com o objetivo de entender como eram elaboradas e 

desenvolvidas as atividades e o que ela chamava de “desdobramentos”. Todo o 

processo começava pela análise da atividade proposta pela escola e dos objetivos a 

serem atingidos e era seguido pelo cuidado que ela tinha ao analisar cada produção 

individualmente e a devolutiva que dava aos alunos. 

Durante as atividades a professora tinha o cuidado de perceber a 

necessidade de lançar mão de uma atividade que possibilitasse um maior 

aproveitamento por parte das crianças. 

A  pesquisa só poderia ser bem sucedida se esta, refletisse adequadamente 

uma evolução no processo de ensino/aprendizagem do aluno e no desenvolvimento 

cognitivo destas crianças. 

 

As características essenciais dos processos mentais dependem do 
modo pelo qual eles refletem a realidade; assim, uma forma 
particular da atividade mental deve corresponder a um nível 
particular de reflexão. (LURIA, 2009 p.33) 
 
 

Tínhamos razões para supor que os significados das palavras, e a 

compreensão das situações de descritas nos textos das atividades propostas seriam 

diferentes para as crianças de acordo com o contexto histórico cultural em que cada 

indivíduo está inserido e considerando que as palavras são instrumentos básicos do 

pensamento, segundo os teóricos que nos servem de referência.  

As entrevistas na íntegra assim como as produções dos alunos encontram-se 

no Anexo desta pesquisa. Escolhemos alguns trechos das produções dos alunos e  

alguns desenhos para ilustrar as partes mais significativas da entrevista com a 
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professora e que nos remete às teorias e estudos feitos por Vygotsky e seus 

colaboradores. 

A primeira atividade que sobre a qual falamos, durante nosso primeiro 

encontro, de acordo com a fala da professora foi : 

 

JOÃO E OS SETE GIGANTES MORTAIS40  

 

S: Eu fiz uma escrita no início do ano, em fevereiro, que precisava criar um 

personagem. Era um personagem fantástico, um gigante. 

A professora interpreta a história, analisa as possibilidades de atividades 

complementares e se coloca da seguinte forma: 

 

S:   Eu li um livro logo na primeira semana, com eles, e eu percebi.... eu li o 

livro antes, achei bem bacana, adequado , adoro ler histórias e aí foi uma forma de 

desenvolver um vínculo com eles, quando você conta histórias isso se forma 

rapidinho. Quem conta uma história para uma criança você conquista ela. 

Aí, bom.... comecei a  ler o livro, só que teve um envolvimento que eu não 

esperava. Era a história de um garoto que sai de casa. Ele não tinha família, era 

órfão, meio lelé  e não era muito querido. Ele é banido da cidade e começa uma 

aventura pelo mundo e encontra sete gigantes. Logo que ele sai ele encontra um 

homenzinho que dá a ele um grão mágico e ele faz um pedido. Ele quer o que: uma 

mãe, uma família e aparece uma vaca. Ele  diz: Puxa! Eu queria uma mãe e aparece 

uma vaca?  Enfim... eu achei tão bonito, porque ele monta na vaca e ele é tão 

desajeitado, essa criança que quando ele consegue  ficar  encima da vaca, ele está 

ao contrário. Essa imagem pra mim é a imagem dessa turma que eu recebi desses 

meninos atrapalhados (entusiasmada) encima dessa vaca que eu já me identifiquei, 

amorosa, bonachona que vai acompanhar ele nessa aventura que vai ser esse ano 

e ele resolve continuar de costas para que a vida o surpreenda. 

 

E:  Olha....! 

 

                                                        
40

 http://www.skoob.com.br/livro/resenhas/51903  link para acessar a análise completa sobre esta obra. 

24 de março de 2012. O material coletado está em Anexos. 
 

http://www.skoob.com.br/livro/resenhas/51903


 
 

77 
 

S:  Eu achei isso tão fantástico, incrível.  Eu li essa história durante a primeira 

e  a segunda semana e essa imagem dessa criança de costas pra vida, diante de 

tantos acontecimentos surpreendentes, eu achei isso fantástico, incrível. E eles 

compraram essa ideia, só que no final da história, essa vaca era a própria mãe dele 

só que ela tava encantada. E a mãe é isso, toda vez que ele precisa ela tá ali por 

perto, só que ele não percebia ele só vai perceber isso no final, e aí a mãe é uma 

princesa. Ele termina encontrando a mãe, indo morar num castelo, superando todas 

as dificuldades. 

Então eu peguei essa história como um desfio a vencer, nós vamos ter 

dificuldades.... 

 

E:   E o que você fez com eles, com essa história. Como não era uma 

atividade que estava programada, como você encaminhou essa atividade. 

 

S:   O envolvimento deles foi tão grande que eu propus uma escrita deles. E a 

escrita qual foi, eles iriam fazer uma nova aventura do João, que era esse 

personagem. O João encontrou os sete gigantes e agora ele vai encontra o oitavo. 

Mas como tava a vida dele? Ele tava vivendo no luxo, no castelo, tava tudo bom.  

 

E:   Então você continuou a história, você pediu que eles criassem o novo 

gigante, o novo desafio. 

 

S:   Mas por que o João vai sair de casa, a gente deixa o conforto?........ e aí, 

nossa.... foi um monte de ideias tinha criança que falava ele tinha tudo mas era 

muito chato, era um tédio. O castelo era um lugar chique e o João era um menino 

aventureiro, ele queria ação para a vida dele. Eles falavam e argumentavam. 

Então a gente fez a proposta, tinha um encaminhamento, eles tinham que 

criar esse novo  gigante, tinham que procurar uma motivação: o que esse João quer 

para a vida dele. 

Aí um falava assim: “ele quer um pai”; o outro :”ele quer um companheiro” 

porque ... olha que loucura.....quando a vaca se transformou na mãe ele ganhou 

uma mãe mas perdeu o companheiro de viagem...........Porque a mãe, não é 

companheira............. companheira de viagem. Teve criança que disse que ele 

queria um irmão, as histórias que eles criaram foram fantásticas. Depois que eles 
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escreveram a história a gente fez................primeiro eles tiveram que criar esse 

personagem, tinham que criar o lugar desse encontro do encontro com esse 

personagem, tinha que ser um  lugar  fantástico; ele também tinha que  resgatar 

esse gigante interno, qual é o seu gigante interno, o eu tenho que enfrentar na 

minha vida e esse lugar fantástico também é um lugar de sonhos porque é o mundo 

interior. Ah!, Pode  ser o mundo do Bob Esponja? ( Risos)  Vamos pensar em algo 

diferente, agora . Então eu falei , não!  Aí apareceu um deserto azul com as areias 

azuis. Aí veio, vamos pensar, que lugar fantástico é esse,  

 

E:  Numa discussão coletiva? 
 
S:   Numa discussão coletiva. Então péra lá, o que é um lugar  fantástico...aí 

vamos então dar uma viajada mesmo, né..... Tem que ser um lugar coerente, eu vou 

encontrar.........então teve um grande urso polar numa paisagem de gelo, teve um 

gigante feito de areia numa ilha tropical, teve um gigante que morava dentro de um 

vulcão, teve um gigante que morava dentro de um buraco sem fundo que o João foi 

caindo, caindo, caindo... tudo aconteceu enquanto ele caía. Então eles vão 

buscando, né....Aí apareceu toda essa paisagem fantástica nessa busca e nesse 

encontro com esse novo gigante onde eles buscavam um pai. Por que? Porque eles 

queriam completar uma família. Então foi uma produção para início de ano, muito 

interessante. 

Mesmo depois desse relato foi possível perceber que o registro escrito é pobre 

quando comparado com as outras dinâmicas realizadas pela professora. 
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      Figura 5: Texto produzido pelo sujeito A, 2011 

 

 

Este é um dos casos estudados demonstrar os resultados alcançados pela 

estratégia da professora após um ano d trabalho. A professora percebe nesta  

criança  o potencial a ser desenvolvido conforme demonstra  a entrevista. 

 

S - Porque a partir do momento que você olha e vê a criança ampliando os aspectos 

em vez de só olhar a produção em que ela ainda tem dificuldade, eu vou olhar para 

uma produção mais ampliada e eu vou olhar para o que ela é capaz de fazer e isso 

dá um resultado muito bom..... isso vai ajudar a ela....a...a  compreender mais os 

textos e eu tô acompanhando, né,...  para ver se de fato olhar para a produção 

dessa criança a ajuda a produzir textos melhores também; quer dizer, eu quero que 

ela continue é...   usando essa forma de representação, essa forma de linguagem (o 

desenho) mas  ela também precisa se desenvolver na linguagem escrita. 

Encontramos em Vygotsky a explicação para o fato: 

 

A explicação para essa falta de correspondência entre o 
desenvolvimento da língua oral e o da escrita consiste, 
principalmente, na diferenciação da dificuldade de uma ou de outra 
forma de se expressar da criança; quando se dpara com uma tarefa 
mais difícil, ela começa a superá-la como se fosse bem mais nova de 
idade (VIGOTSKY, in SMOLKA, 2010 pg 63) 
 
 

  

Neste texto escrito pelo sujeito A no 

início do ano letivo observa-se: 

- um texto sem pontuação. 

- não há dimensionamento, ou seja, 

a frase ultrapassa as dimensões da 

linha. 

- texto não sem elaboração. 

- com muitos erros de ortografia e 

acentuação. 
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Durante a realização da atividade a professora percebeu que o conteúdo do conto 

permitia que ela trabalhasse com a formação de conceitos e sugeriu para os alunos 

uma continuação, um desafio. Passaremos a chamar a atividade que a professora 

nomeia como “desdobramento” de atividade guia pois como nos foi apresentado por 

Prestes em sua tese de doutorado “Quando não é quase a mesma coisa” 

 

Ao adotar o termo atividade-guia considera-se que ele com mais 
verossimilhança ajuda a compreender que uma atividade-guia não é 
a que mais tempo ocupa a criança, mas a atividade que carrega 
fatores valiosos e que contem elementos estruturais que 
impulsionam o desenvolvimento, ou seja, guia o desenvolvimento 
psíquico infantil. (ZOIA, 2010, p.163) 
 
 
 

Com o objetivo de estimular nos alunos a formulação de conceitos a professora, 

dando continuidade ao conto, pediu que eles criassem o “seu” gigante, que 

considerassem a possibilidade de ter que explicar essa figura para alguém que 

nunca os tivesse visto e não tivesse a menor ideia do seu significado. Ao conduzir a 

atividade a professora, focou principalmente os conceitos e referências que os 

alunos utilizavam para tentar definir seus gigantes. 

 

A capacidade de formular conceitos é desenvolvida principalmente 
através da educação, através do domínio  de certos princípios do 
pensamento. Vygotsky explorou dois tipos de conceitos – 
“científicos41” e “cotidianos42”. Um aluno de escola elementar pode 
facilmente aprender a definir os primeiros, embora inicialmente não 
consiga estabelecer nenhuma conexão entre eles e os eventos de 
sua vida diária. Por outro lado,apesar de seu considerável acúmulo 
de experiência prática, ele acha difícil definir conceitos “cotidianos”, 
pois eles não desempenham nenhum papel na sua vida acadêmica . 
a medida que adquire um corpo de informações sistemáticas , 
começa a perceber uma relação mais próxima entre os dois tipos de 
conceitos. Um adolescente ou um adulto, com alguma instrução, 
tende cada vez mais a  avaliar – e integrar – conceitos cotidianos e 
científicos, a categorizar os primeiros e então defini-los  no âmbito de 
um conceitual mais amplo. (LURIA,2010 p.114). 
 
 

                                                        
41 Luria define conceitos científicos como sendo “ideias abstratas incultadas pelo sistema social” e cita como 

exemplos uma cooperativa e liberdade. 
42 O autor define conceitos cotidianos como “definição de objetos usados normalmente” e cita como exemplo 

uma árvore, o sol, o automóvel. 
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Além dos desenho que os alunos faziam dos seus gigantes foi pedido que eles 

descrevessem sua aparência e seus atributos físicos. Notamos que apenas com a 

ajuda da professora eles percebiam que poderiam esclarecer melhor a natureza do 

seu personagem através da comparação da sua produção com a de outro colega. A 

definição a qual eles chegaram veio através da comparação entre as produções. 

 

Segundo Luria a aquisição de novas experiências e de novas ideias 
confere um significado adicional a seu uso da linguagem de modo 
que as palavras se tornam o agente principal de abstração e de 
generalização. A esta altura, as pessoas abandonam o pensamento 
gráfico e codificam as ideias, principalmente mediante esquemas 
conceptuais. (LURIA,2009 p132) 
 
 

E continua dizendo: 
 
 

Naturalmente, ao fazer a transição do pensamento concreto para o 
teórico, não é de imediato que s pessoas adquirem a capacidade  de 
formular sucintamente suas ideias. Manifestam praticamente a 
mesma tendência discursiva que caracteriza seus hábitos anteriores 
de pensamento. Com o decorrer do tempo, contudo, superam a 
tendência de pensar em termos visuais e podem apresentar 
abstrações de maneira mais sofisticada. (idem) 
 
 

Aqui achamos conveniente fazer uma observação em relação aos contos. Tomando 

como referência de análise a resenha apresentada acima, entendemos que os 

contos produzem efeitos em diferentes níveis de apreensão: podem instigar, fazer 

pensar, trazer descobertas, questionamentos, provocar o riso, o susto, o 

maravilhamento. Nessa experiência compartilhada dentro do processo de 

aprendizagem, é possível exercer o espírito crítico para olhar com outros olhos o 

mundo, a sociedade, a cultura e nossas funções como cidadãos. 

Em sua teoria, quando Vygotsky fala em desenvolvimento, ele pressupõe o homem 

inserido em um ambiente sócio cultural e é nesse contexto que, segundo o autor, 

ocorre o desenvolvimento. Para abordar esse aspecto da teoria de Vygotsky 

escolhemos uma atividade desenvolvida pela professora que teve como ponto de 

partida a história da estrela do mar. 

 

A professora fala sobre a atividade:  
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A próxima produção que eu vou começar com eles e  eu vou começar na 

próxima semana....... vai ser uma história de amor....... baseada numa lenda.43 

 

São personagens super antagônicos que é um grão de areia e uma estrela e 

eles vão ter que criar o encontro desses dois, eles vão ter que vencer esse 

obstáculo da distância.....só que eu vou buscar a nossa inspiração pela música . 

Tem uma lenda que eles já conhecem, que a gente já trabalhou bastante que é uma 

lenda de como foi criada a  estrela do mar, que aí tem uma música também que fala 

disso a história de amor do grão de areia com a estrela  e eu descobri uma música 

de capoeira que fala dessa história de amor mas  a música é de capoeira. 

 

 

O Pequenino Grão de Areia

"Um pequenino grão de areia,
Era um eterno sonhador,
Olhando o céu viu uma estrela,
Imaginou coisas de amor.

Passaram anos...longos anos,
Ela no céu e ele no mar,
Dizem que nunca o pobrezinho,
Pode com ela encontrar.

Se houve ou se não houve,
Alguma coisa entre eles dois,
Ninguém pode até hoje afirmar.

O certo é que depois...muito 
depois,
Apareceu a ESTRELA DO MAR !!!!"

Figura 6: Poema O Pequenino Grão de Areia         

      

 

                                                        
43 O material completo desta atividade encontra-se em Anexos. 
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  Então eu quero trabalhar agora com essas outras formas de expressão 

porque eu estou trabalhando também poema. Porque é assim, tem música que 

conta história....nossa, nós fizemos uma baita discussão do Samba do Ernesto que 

foi sobre língua; quando eu coloquei a letra do Samba do Ernesto e fui falando, 

né....eles falaram: mas que língua é essa?...... da onde?.....de que país?......mas fala 

outra língua?............. Ah! Fala outra língua?....Péra aí!..... Aí gente leu tudo, a gente 

ouviu a música agora vocês vão ler a letra e eu falei: olha, eu acho que essa música  

conta uma história, será que vocês são capazes de me contar essa  história que 

está dentro dessa música? 

A história o seguinte; É um cara que foi a uma festa e não sei o quê e  o 

Ernesto deu  um bolo e não sei o quê, contaram em detalhes toda a história. Aí eu 

falei: se a história é em outra língua como é que vocês descobriram tanta 

coisa?..........então a língua é a nossa!...........mas por que vocês também acharam 

que era diferente?    

Aí eu fui puxando todas as nossas discussões das leituras de história e 

geografia no acesso á educação, na linguagem popular, na nossa língua, na nossa 

língua rotineira.. nã ,nã ,nã, na fala culta  na,na,nã..., toda uma discussão; então eles 

já têm isso, tem música que conta história, tem poema que conta história, tem 

história escrita em prosa, então  a gente agora vai trabalhar com isso também. 

 

 

UM GRÃO DE AREIA – ABADÁ CAPOEIRA Eu sou um peixe do cardume 
No mar da imensidão 
Eu sou uma flor do serrado 
Que nasceu fora da estação 
Quero ser bom capoeira 
E jogar com o coração 
Mas olhando pro deserto 
Eu sou apenas um grão 
[Refrão] 

Maior que Deus é ninguém 
Que me deu tudo na mão 
Mas nesse mundo tão imenso 
Eu sou apenas um grão 
[Refrão] 

Fonte:

www.letras.com.br/abada-capoeira/um-grao-de-areia

Tristeza mora comigo 

Por causa da solidão 

Eu pareço andorinha 

Querendo fazer verão 

Uma gota de água doce 

Querendo ser ribeirão 

Uma semente caída 

Querendo ser plantação 

Mas olhando pro deserto 

Eu sou apenas um grão 

[refrão] Um grão de areia

Queria ser o luar 

Iluminando o meu sertão 

Ou então ser uma estrela 

De qualquer constelação 

Vou levando minha vida 

Com o meu berimbau na mão 

Mas olhando pro deserto 

Eu sou apenas um grão 

[Refrão] 

 

                                     Figura 7: Letra da música Um grão de areia 



 
 

84 
 

Então vamos ouvir uma música que conta história, e, essa da capoeira é legal 

porque  o foco é o personagem do grão de areia e você tem uma descrição do grão 

de areia e aí a gente vai para o desenho; a gente vai ouvir a música, a gente vai 

construir esse personagem do grão de areia, vai desenhar esse grão de areia. Mas 

como eu vou desenhar esse grão de areia;  ele tem características fixas para eu 

fazer um desenho bonito, depois eu não vou ter mais fonte de inspiração para essa 

estrela, aí eles vão ter que imaginar. 

E aí a gente vai planejar esse encontro e eu também quero trabalhar com 

esse confronto de ideias porque eu preciso dar recursos para essas crianças que 

têm dificuldades. 

 

 
Em muitas crianças, talvez até mesmo na maioria, a atração 
espontânea pelo desenho desaparece por completo. Somente em 
algumas crianças talentosas conserva-se essa atração e também em 
grupos de crianças em  que as condições de educação em casa ou 
na escola impulsionam essas atividades de desenhar e estimulam o 
seu desenvolvimento. É provável que exista alguma relação interna 
entre a personalidade da criança nessa idade e seu gosto pelo 
desenhar. Possivelmente, as forças criativas da criança não se 
concentram por acaso no desenho, mas porque é o desenhar que, 
nessa idade, oferece-lhe a possibilidade de expressar com mais 
facilidade aquilo que a domina (Vygotsky in SMOLKA, 2010, pg ).62 
 
 
 

 

                                              Figura 8: A estrela-do-mar - desenho, sujeito  , 2011 
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Para nos apropriarmos de uma linguagem, entendermos, 
interpretarmos e darmos sentido a ela, é preciso que aprendamos a 
operar com seus códigos. Do mesmo modo que existe na escola um 
espaço destinado à alfabetização na linguagem das palavras e dos 
textos orais e escritos, é preciso haver cuidado com a alfabetização 
da linguagem da arte. 
É por meio delas que poderemos compreender o mundo das culturas 
e o nosso eu particular. Assim, mais fronteiras poderão ser 
ultrapassadas pela compreensão e interpretação das forma sensíveis 
e subjetivas que compõem a humanidade e sua multiculturalidade, 
ou seja, o mundo de interação entre grupos étnicos e, em sentido 
amplo, entre culturas. (CELESTE, p13) 
 
 
 

Essa atividade teve como desdobramento a música Grão de areia44 e por ser 

uma música da capoeira, isso possibilitou o estudo da cultura, origens e a 

importância que os negros tiveram na nossa cultura. Em um segundo momento foi 

pedido que os alunos imaginassem e criassem o possível encontro da estrela com o 

grão de areia e no terceiro momento um desenho, uma história em quadrinhos e 

para concluir, um texto narrando como se deu o encontro entre eles e um final para 

a história. 

Mais um pressuposto de Vygotsky aparece nessa atividade onde é possível 

perceber a fala como instrumento central no desenvolvimento humano. Através dela 

dá-se a transmissão do conhecimento. 

Baseado nas colocações acima podemos observar que segundo Vygotsky a 

relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento pode ser entendido como sendo 

o desenvolvimento do individuo uma maturação biológica e a aprendizagem um fator 

necessário para o desenvolvimento das funções superiores. Logo, a aprendizagem 

produz desenvolvimento intelectual. 

Ainda no início do século XX Vygotsky inaugura uma  nova abordagem sobre 

a atividade criativa que coloca-a não como uma qualidade natural do sujeito, mas 

sim, como resultado da interação entre indivíduos e contexto social. Com base 

nessa abordagem entendemos que a atividade criativa está relacionada à produção 

de algo novo, de valor e que este processo se dá numa interação entre elementos 

relativos à pessoa, como características cognitivas e de personalidade, e os 

aspectos ambientais como  valores e normas culturais. 

 

                                                        
44 Link para a música Grão de areia - capoeira    http://www.youtube.com/watch?v=EBdoR_PtuSg 

http://www.youtube.com/watch?v=EBdoR_PtuSg
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Uma atividade de Língua Portuguesa com um texto intitulado “A morte e o 

lenhador”45. A questão 8 apresenta o enunciado: A morte é descrita no parágrafo de 

número 5. Releia-o com atenção e depois desenhe a morte, com as características 

mencionadas no texto.  

          A professora, fazendo uma analise geral dos trabalhos relata: 

“Algumas crianças apresentavam em seus registros imagens muito ligadas às 

palavras extraídas do texto. Às vezes “viajavam” e o desenho não representava o 

que era descrito; outras vezes a ideia que se pretendia que fosse extraída do texto 

não era alcançada e em outras representações as palavras serviam como referência  

para uma representação mais detalhada”. 

Ao comparar os desenhos foi possível constatar que os indivíduos escolhidos 

como referencial apresentavam características específicas tanto nos seus sistemas 

de codificação da realidade quanto dos próprios processos de pensamento. 

Nos exemplos apresentados foi possível perceber que os sistemas de modos 

verbais e lógicos de solução de problemas e de inferência se apresentavam de 

forma diferenciada. 

 

 

Estruturalmente, a percepção depende das práticas humanas 
historicamente estabelecidas que podem não só alterar os sistemas 
de codificação usados no processamento da informação, mas 
também influenciar a decisão de situar os objetos percebidos em 
categorias apropriadas. Podemos, portanto, tratar o processo 
perceptual como similar ao pensamento gráfico: ele possui aspectos 
que mudam com o desenvolvimento histórico. (LURIA, 2009 p.38) 
 
 
 

Em uma segunda  etapa procuramos investigar a forma pela qual os 

processos de raciocínio ocorriam. Procurávamos com isso verificar o 

desenvolvimento da atividade cognitiva dos sujeitos estudados.  

Os processos da imaginação, a diferença entre imaginação reprodutora e 

imaginação criadora constituiu nosso material de estudo. 

Ao final de nossas observações, análise das produções e a evolução do 

processo ao longo do ano, procuramos observar o papel da autoconsciência no 

desenvolvimento do individuo. Não uma autoconsciência cartesiana, que atribui um 

                                                        
45 O material completo desta atividade encontra-se em Anexos. 
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papel secundário à percepção do mundo exterior e das outras pessoas, mas que a 

percepção de si é resultado da percepção clara dos outros, e os processos de 

autopercepção são construídos através da atividade social, o que pressupõe 

colaboração com os outros, bem como uma análise dos padrões de comportamento. 

Todos essas colocações estavam sempre presentes em nossas conversas 

sobre as atividades elaboradas pela professora. Não nas atividades propostas, mas 

naquelas que ela chamava de “desdobramentos”. 

 

Para ilustrar as análises, optamos por colocar aqui um trecho da entrevista 

com a professora em que ela faz comentários sobre as produções dos alunos. As 

entrevistas, na íntegra, estão nos anexos. 

 

Sobre a atividade– A morte e o lenhador 

 

E:  Gente! O que é isso! Que coisa ótima.....  

  

S:  Esse é do T. A morte dele tem seis dedos na mão... (risos.....enquanto 

olhávamos os desenhos) 

 

E:  O que prende, o que me chama atenção no desenho dele são os detalhes, 

como naquele outro que eu peguei onde ele pinta o fogo no prédio com aquela 

mistura de cores, o amarelo, vermelho...... 

 

S:  Aqui fica claro que ele não entendeu nada do texto, ele viajou...... O 

desenho do T não tem nada a ver com a história, ele desenha o inferno, mistura a 

morte como diabo....... 
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                                                                                Figura 9: A Morte – desenho sujeito C, 2011 

 

 

 

 Por exemplo, para descrever a morte , o cara , o velho tá deprimido........eles 

escolhem cada texto.......Ele diz: 

Se o Senhor não me ajuda, peço ajuda ao diabo, o capeta, cachorro louco 

nã...nã..nã..me mande a morte e ele misturou a morte com o diabo, com o inferno ou 

seja ele não conseguiu mesmo entender..... 

 

E:  Mas como você falou, que texto hein! 

 

S:  uuuuuuuuuuuuuu 

 

E:  É tudo produção deles, né? E ele foram desenhando de acordo com o 

texto, com o que você falou..... ou com o quê! 
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S:   Não esse era um estudo deles. Eles tiveram que grifar no texto  conforme 

eles entendiam o que estava escrito. Eles tinham que grifar e você vê, o T nem 

grifou nada. 

Olha o LF......................ele colocou a morte bem no centro, coloriu  

tudo.....Olha só (mostrando um desenho de um aluno considerado bom),olha o cara 

bom..............desenhou, a capa preta, a gola, a foice conforme a descrição e só, não 

coloriu nem se preocupou em fazer nada além do que foi pedido. 

 Olha esse (mostrando outro desenho), colocou estrela cadente, casinha, 

parece Copacabana......................... 

 

Passamos um tempo olhando os desenhos 

 

S:   Olha esse, desenhou os ossos fazendo barulho clac,clac,clac O texto fala 

do barulho que fazia enquanto a morte se mexia: “ era uma velha caveira com os 

ossos soltos balançando. O queixo batia e fazia um estranho barulho”. Ele leu 

imaginou os ossos, ouviu o barulho e criou a imagem da morte para ele. 

 

 

 

                                                                                Figura 10: A Morte - desenho, 2011 
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Olha esses que são desenhos de alunos bons. O que será que acontece com 

eles para eles terem um desenho tão sem graça? (mostra desenhos simples que 

apenas reproduzem o que está escrito no texto). 

Mais um dado importante para a nossa pesquisa e para a análise das estratégias 

elaboradas pela professora é o que ela chama de “banco de ideias”. Extraímos um 

trecho da entrevista realizada em janeiro de 2012. 

Na entrevista ela dizia: 

 

Aí ao longo do ano eu desenvolvi vários projetos de escrita. Eu tinha muitas 

crianças com questões assim..., que precisavam se desenvolver mais e uma coisa 

que depois eu fui vendo ao longo do ano, ééé..., algumas crianças que tinham esse 

histórico você acaba que, sem querer, você acaba rotulando: esse escreve bem, 

esse tem dificuldade, esse tal... e a criança também começa a se perceber como “eu 

sou o cara que não tem jeito pra isso” e mudar isso é o grande lance na 

aprendizagem, né... É a sua relação com a sua produção. Porque a criança começa 

também a desenvolver uma baixa  autoestima e toda vez que é uma aula daquele 

assunto, ela fala “eu já não sou boa nisso”, “já vai ser um desastre” e você também 

não dá espaço para essa criança então desabrochar. 

 

Existe um fato básico que demonstra com firmeza que antes da 
criação literária a criança deve crescer. Somente num estágio bem 
superior de acúmulo de experiência, somente num estágio superior 
de domínio da fal, somente num estágio superior de desenvolvimento 
do mundo pessoal e interno da criança, torna-se acessível a criação 
literária. Esse fato consiste no atraso do desenvolvimento da escrita 
em relação à oralidade das crianças ( Vygotsky, in SMOLKA, 2010 
pg 62,63). 
 
 
 

E como é que você quebra isso, não é? Como você pode, ééé..., 

mudar..mudar esse pensamento e essa maneira de trabalhar. O que acontece, a 

gente sabe que cada criança traz a sua história, o seu repertório, repertório de texto, 

de viagem, de experiências, de trocas, tem família que conversa mais com a criança 

e aí como que você faz com aquelas que não têm um repertório tão rico, que não 

lêem porque alguma coisa na vida dela fez com que ela não lesse tanto, enfim, 

como você faz então para compartilhar essas idéias. Então, todo encaminhamento 

de escrita partia desse princípio: nós precisamos primeiro entender muito bem a 
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proposta, o que se espera da criança, que muitas vezes elas não fazem porque não 

sabem o que se espera. Então primeiro essa proposta tem que estar muito bem 

encaminhada nesse sentido. A criança precisa entender muito bem qual é a 

proposta e segundo fornecer justamente esse repertório,isso que lhes falta, né... 

então para essas crianças que não tinham idéia a gente trabalhava com esse “banco 

de idéias”. 

 

E : E o que é esse banco de idéias? 

 

S : Esse banco de idéia é o seguinte: por exemplo, a primeira escrita que eu 

fiz, que deu muito certo, eu li a história que era do Joaõ e os Sete Gigantes Mortais. 

Eu li a história e eles amaram essa história. Era um menino, órfão, e que a cada 

capítulo, era uma estrutura de conto de fada então ele tinha um combate, ele tinha 

que lidar com esse gigante, com esse inimigo e vencer. Cada vez ele tinha que ir 

nessa coisa do percurso do herói que tem que vencer uma dificuldade, e eles 

adoraram. No final dessa leitura eu propus a eles que eles criassem um novo 

gigante; então não é criar a história inteira, eles já têm o personagem do João que 

eles já conheciam, eles já tinham aqueles gigantes todos. Eles tinham que criar esse 

personagem do gigante, criar uma história, uma nova aventura do João com esse 

gigante que eles criaram e eles iriam lutar, alguma coisa iria acontecer e o fim eram 

eles que iriam decidir. Então tinha que desenvolver as características e aí eles 

poderiam, nesse momento de criação, eles podiam usar a linguagem descritiva ou 

poderiam usar o desenho. Porque tem criança que pensa melhor desenhando.  

 

E: Sim 

 

S: É o processo deles e o que eu percebi e eu falei “agora vocês vão 

escrevendo as características” porque eu olhei o papel do T, tava inteiro desenhado 

e ele ia me mostrando – “o que você acha desse gigante Cris, você acha que ficou 

legal?” e eram desenhos. Aí eu falei então, quero ver como é que vai..., o que vai 

acontecer nessa aventura. Bom, depois que eles tinham criado eles tinham um 

roteiro do que eles precisavam criar. 

 

E:  Você deu o roteiro? 
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S:  Eu dei o roteiro. Eles precisavam levar para casa, pensar, rascunhar as 

ideias e aí eu chamava aqueles que gostariam de apresentar; quais seriam as idéias 

que eles tinham. AH! Eu criei um gigante que vai ser assim que vai ser assado e 

então minha história vai começar assim e eu falava pára! Agora vamo outro. E aí 

aquela criança que já tinha tido algumas idéias podia mudar, eles falavam “eu achei 

essa idéia do meu amigo muito legal, vou mudar, vou juntar com a minha e vou fazer 

uma outra coisa. Posso fazer?” eu falava: claro, e é aquela coisa de um fio vai 

puxando o outro e quando aquilo tava fervilhando de gigantes inventados, aquela 

salada na sala de aula, “mas o meu vai voar”, o outro vai fazer não sei o que, 

excitadíssimos, loucos para escrever eu falei “agora vocês estão prontos para 

escrever a história de vocês”. 

 

 

Há infinitos modos de arranhar a sensibilidade dos alunos, no 
sentido de fazê-los acordar da dormência de uma anestesia 
dos sentidos. Há infinitos modos de instalar um mundo na sala 
de aula 
É a personagem do mestre que pode trazer para o espaço a 
magia que acolhe a criação, mesmo que seja numa sala 
cinzenta. (CELESTE, p.136) 
 
 
 

Observando a relação professora/aluno na sala de aula foi possível perceber 

a preocupação desta em relação às características e ritmo de cada aluno. Sem 

abandonar os conteúdos a serem transmitidos, pudemos notar que, sempre que 

possível ou quando surgia alguma questão que pudesse atrapalhar o 

desenvolvimento cognitivo destas crianças a professora lançava mão de atividades 

onde a imaginação e a criatividade tinham destaque. Através de histórias em 

quadrinhos, desenhos, produção de textos e pequenas atividades teatrais –  quando 

trabalhou um texto que tinha uma ironia, anexo 5.  

 

A professora descreve a estratégia que ela utilizou quando percebeu que os 

alunos não haviam compreendido a ironia contida no texto, que era uma anedota. 

S: eu trabalhei o teatro num texto que tinha uma ironia46, num texto de humor 

mas, essa ironia era muito difícil para eles perceberem..... 

                                                        
46 O conteúdo da atividade encontra-se em Anexos 
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E:  É, por que o  que é ironia para eles? 

S:  É... né.... Então... tinha um... um... uma dificuldade muito grande pelo 

tipo...era um texto muito curto com...quase que só diálogos ...né, então isso já é bem 

difícil... e tinha esse tom, né...., um tom.......  hã.... de humor. E a primeira leitura a 

gente terminava de ler e eles: “não entendemos nada”, “não entendi nada”, vamos 

ler de novo, “não entendi nada”. Eu falei: Não, péra aí, tinha o mineirinho tinha o 

ricaço, eu falei: Péra aí... Quem é que sabe imitar um mineirinho? E aí começou, 

como é esse ricaço.... Ah! o ricaço vai parar com um carro... Qual o carro que você 

imagina? Novamente a imaginação. Ah, é um fusquinha? Não pode ser um 

fusquinha ...( o Ricardo) é um carro mais ou menos.... Aí começa, eu tenho uma 

Ferrari, ah! Então é uma Ferrari, vamo lá, você vai dirigir a sua Ferrari....nãããõ, mas 

não é assim que se dirige uma Ferrari não, cara. Como é que.... ah, não, você. 

Vamos lá, quem sabe dirigir uma Ferrari? Ah, eu sei, aí já posou diferente. Então ele 

foram se apropriando daquele texto dentro dessa caracterização, desse sentimento, 

dessa brincadeira. Aí eu falei: agora sim. Agora o ricaço vai passar pelo mineirinho; 

o mineirinho tá lá com o capim na boca, então eles foram nessa brincadeira. 

Depois que eles brincaram com o ricaço, brincaram com o mineirinho, 

brincaram com aquela cena, que a gente foi ler o texto, tudo fez sentido. Então foi 

uma forma de apropriação daquela história......diferente: pelo teatro. E aí, depois, 

quando a gente foi... eles foram fazer a interpretação sozinhos aquilo não teve 

nenhuma dificuldade....eles já tinham vencido toda a dificuldade do texto pra 

compreender e aí eles fizeram que foi uma beleza porque, enfim, tinham dado 

gargalhadas....né? Porque o texto é pra rir. Então vamos..... 

E: Vamos rir. 

S: Vamos rir, vamos brincar, vamos entender e vamos dar gargalhada porque 

é um texto de humor .... não é? Então vamos.... 

 

 
 

Valorizar o repertório pessoal de imagens, gestos, “falas”, sons, 
personagens, instigar para que os aprendizes persigam ideias, 
respeitar o ritmo de cada um no despertar de suas imagens 
internas são aspectos que não podem ser esquecidos. Essas 
atitudes poderão abrir espaço para o imaginário. (CELESTE,p 
108) 
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Nota-se que através das mais variadas formas de linguagem com as quais a 

professora trabalhou ao longo do ano o conteúdo a ser transmitido era ampliado e 

aprofundado possibilitando desta maneira uma melhor assimilação pelos alunos, 

principalmente pelos alunos com algum tipo de dificuldade cognitiva e para aqueles 

que não possuíam nenhum tipo de dificuldade era um estímulo para a expansão da 

capacidade criadora. 

Essas atividades guia eram feitas, se houvesse necessidade, durante ou ao 

término de cada atividade proposta pela escola, o momento dependia do olhar 

atento da professora ao desenvolvimento da atividade e do retorno que os alunos 

davam durante o processo. Ela analisava o andamento ou os resultados alcançados 

e decidia sobre a necessidade ou não da realização dessas atividades. Algumas 

vezes ela, percebendo que o conteúdo já havia sido apreendido pelos alunos, 

deixava de lado as enfadonhas fichas complementares e fazia alguma atividade 

relacionada ao que havia sido estudado e de uma forma lúdica, mais uma vez ela 

conseguia avaliar o que os alunos haviam aprendido. 

Mais uma vez o olhar atento da professora, que aprende com seus alunos, 

analisava cada aluno, cada caso. Desta forma, quando ela via a necessidade de 

uma intervenção mais específica com um aluno ela pegava o aluno e com ela 

trabalhava mais o conteúdo e para os demais ela montava o que ela chamou de 

“estações de atividades”. 

As estações de atividades funcionava da seguinte forma: os alunos que 

acabavam as atividades e não apresentavam dificuldades tinham espaços montados 

por ela na sala de aula para desenvolver outras atividades enquanto a professora 

fazia atendimento individualizado e pontual com os alunos que apresentavam 

alguma dificuldade. O que mais chamou atenção nessa dinâmica foi que os alunos 

se organizavam sozinhos, procuravam atividades para fazer e ajudavam-se 

mutuamente nas dificuldades. A organização em sala de aula era realizada pelos 

alunos, havia envolvimento e não havia necessidade da professora intervir em 

questões disciplinares e atitudinais. 

Ao analisar o processo desenvolvido pela professora percebemos o quanto as 

teorias de Vygotsky permanecem atuais e importantes para o desenvolvimento da 

criança e a relevância do papel do professor que é atuante nesse processo. 

Na atividade onde a professora confeccionou uma maquete em conjunto com 

seus alunos podemos notar a fala de Vygotsky em relação às capacidades mentais, 
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onde o autor coloca que estas desenvolvem-se a partir da interação e da 

comunicação com o meio, através da aquisição de experiências na relação eu/outro 

onde eles através da troca de ideias e de vivências se ajudam a resolver os 

problemas que surgem durante o processo. 

 

Foi considerado pertinente colocar esse trecho da entrevista do início do ano 

de 2011 

 

Esse é um caso de autismo. Tem dificuldade, ehh........a evolução dele na 

escola foi assim: no pré era uma criança com o social complicado. Até o primeiro 

ano ele chorava, chorava; sabe aquele que olha a dificuldade e vai ficando 

transtornado. 

Quando ele foi para o meu apoio, no ano passado, ele não fazia nada.... hoje, 

não erra uma conta, tem estratégia, tem tudo. É um aluno A; e o desenho  dele, 

fantástico; faz história em quadrinho, a expressão é inata ele sabe casar direitinho 

quem fala no texto com a imagem, ele combina.  

 

 

 

                                                                Figura 11: A arte da sobrevivência - H Q, 2011 
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Agora, dá um conto para ele escrever, ele é divertido, ele tem sacadas mas 

ele ainda tem dificuldades mas está se empenhando e está lá. E ás vezes eu 

pergunto se ele me permitiria mostrar as histórias dele para a turma e ele me 

responde “claro”; ele agora está cheio de amigos. 

Outro dia eu fiz um sociodrama, ele foi super requisitado, esse é meu aluno 

autista hoje em dia, se bem que o grau dele de autismo é pequeno. Eu precisava 

que um aluno viesse contar uma piada na frente para a turma e adivinha quem se 

ofereceu para ir contar a piada..........ele. 

A minha orientadora, quando  eu contei para ela quis morrer. 

- Mas como assim.... (fala da orientadora) 

- Ele é um grande contador de piadas. 

 

Em outro trecho da entrevista onde a professora narra uma outra atividade: 

 

S: Nossa! Bem difícil, mas também é assim ééé.... às vezes a gente olha o 

aluno, né... até a gente conseguir ter essa capacidade de avaliar, de enxergar esse 

aluno numa dimensão maior, né... ééé... quando você entende que a criança 

aprende e aporta sobre esse objeto as suas experiências, você tem que enxergar 

esse aluno com as suas experiências. Eu depois fui descobrir que ele era 

fazendeiro, que ele montava cavalo a pêlo, não precisava nem de sela...... que ele 

laçava um bezerro....... Sabe, então depois a gente vinha e ele me contava as 

histórias, ele selava o próprio cavalo; eu não tenho ideia de como se sela um cavalo. 

E aí quando eu trouxe uma escrita que se passava no meio rural, todos esses que 

tinham essa experiência de fazenda...foi super bacana. 

A gente fica com essa visão tão pequena....ah!...vamos fazer uma escrita 

tarará... tarará... quando você fala assim: como é essa história de montar cavalo, 

como é esse ambiente, a gente vai escrever uma história que se passa numa 

fazenda. Como é esse ambiente? Quem tem fazenda aqui? Quem já foi para uma 

fazenda? É quando eles começam: É assim, é assim ... 

Conta uma história que aconteceu na sua fazenda. Como é? E aí eles vão 

trazendo, vão trazendo e aí você também vai contar uma história que se passa... ah! 

Tem um vaqueiro nessa história, como é que um vaqueiro se veste. Vocês já 

reparam como é diferente? Quem sabe o nome desse... dessa vestimenta aqui, 

dessa parte aqui, o quê que é esse nome aqui. Ah! Chama gibão, eles acharam o 
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máximo. Ai gibão, é não sei o que.... então vamos fazer um vocabulário novo dessas 

palavras? Que a gente não conhecia e aí você trabalha, vai ampliando. Amplia 

experiência amplia vocabulário, tudo. Aí trazia músicas.... vamos ouvir músicas 

desse ambiente? Vamos ouvir um baião? 

Então você vai despertando, assim.... acho que pelos sentidos, né... Você traz 

várias imagens, você traz a imagem da fazenda, o som, músicas que falam desse 

ambiente, né...  

 

Em outro trecho: 

 

S: Não, aí a gente tinha que ééé....o personagem era um boizinho que não 

tinha nome, né... e aí eles começaram: ah, a gente pode dar um nome para o 

boizinho? Pode. Quem tem fazenda aqui sabe uns nomes legais para bois e 

bezerros?  A menina, uma aluna, trouxe.... a mãe falou assim: a Clara me perguntou 

nome de boi, de vaca; o pai fez uma lista... vê se tá legal. Tudo nome, sabe! 

 

Nota-se o envolvimento e o prazer que a professora tem em desenvolver e 

estimular a pesquisa entre os alunos e a preocupação em compartilhar experiências 

e vivências entre os alunos com o objetivo de ampliar repertórios.( grifo meu). 

 

E: Que se dá aos bois 

 

S: Que se dá aos bois. Quem quiser eu tenho aqui uma lista de nomes muito 

legal.....(risos) pros bois.. hein! É claro que cada um pode inventar o seu... mas até 

isso, sabe. 

 

E: Sim, é um banco de ideias. Daí nascem outros nomes de... 

 

S: Então cada dia tinha uma coisa nova que surgia ...olha, então desde a 

vestimenta do vaqueiro ao nome do boi, porque eles são detalhistas, ........., então 

quem pode trazer isso......”Não, eu vou perguntar para o meu pai” e no dia seguintes 

“temos aqui uma lista de bois” e eles vão colocando. 
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Mais uma vez recorremos à teoria histórico cultural de Vygotsky para 

analisarmos atividade feita pela professora e seus alunos. Segundo o autor a 

atividade criativa enquanto um processo que se constrói na criança desde muito 

cedo e que se desenvolve em conjunto com outras funções superiores como a 

imaginação, o pensamento, a memória e a brincadeira. A possibilidade de criar está 

ligada ao contexto histórico, familiar e escolar. 

Ao preparar as atividades, a professora, que é nosso objeto de estudo, 

demonstra claramente o olhar sensível do educador. A forma como a professora 

percebe as potencialidades, as características e as necessidades dos seus alunos 

reflete diretamente no processo de ensino/aprendizagem dentro do espaço escolar. 

Isso pode ser demonstrado pela evolução na produção escrita das crianças ao longo 

do ano. 

A atividade criativa para Vygotsky faz parte uma dimensão dialética inter 

relacional. Por ser uma função superior ela é internalizada pelo sujeito a partir de 

suas vivências e contato com o meio, ou seja, com o contexto histórico cultural no 

qual o sujeito está inserido. 

Quanto mais a criança tiver a influência  de pessoas que instiguem o 

pensamento e a imaginação, no processo de desenvolvimento cognitivo, mais 

condições terá essa criança de desenvolver a criatividade. 

Segundo Vygotsky a esfera lúdica permite a relação dialética entre a fantasia 

e a realidade. 

Uma atividade lúdica e muito interessante foi desenvolvida pela professora 

para alunos com necessidade de acompanhamento escolar em Matemática. A 

atividade foi feita tendo como material um recurso utilizado nas escolas chamado 

Material Dourado. 

 

S: Ah, não pode ser. O espaço do apoio justamente, não pode ser a 

reprodução da sala de aula em miniatura. Que não faz sentido....Ela já tem isso a 

tarde, ela vai fazer a mesma coisa de manhã? É muito maçante, então tem que 

trazer uma coisa nova mesmo.........não é? Por exemplo, uma coisa que eu tava 

trabalhando no ano passado, a gente tinha umas crianças com uma dificuldade 

grande de compreender essa noção, justamente, de números altos, né? 300, 

500,800 ......(interferência do som de uma moto que dificultou o entendimento de 

algumas palavras).....a gente trabalha com o Material Dourado, que trabalha com o 
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concreto, isso vale 100, porque as crianças começavam a contagem: 123, 223, 

hã....233.... Hã? pêra aí, era de 100 em 100 e agora você  somou 10?  Hã 10, 100, 

qualquer numero que você colocava eles: “perdi”. Era tão difícil que eu não tinha 

mais controle. Eu falei, não, vamos pegar o Material Dourado, pegar aqui o concreto 

e vamos trabalhar isso. Falei, bom...agora...já sei! Vou fazer uma coisa diferente. 

Vocês são arquitetos, vocês vão ter o desafio de construir algo muito legal só que a 

sua construção vai ter que ter esse número. (a professora estala os dedos enquanto 

fala) Lançado o desafio! 

Colocava o número na lousa, “a minha construção vai ter que ter 1207”. Então 

eles tinham que ir ao Material Dourado, pegar 1207 e inventar, criar... Você não tem 

ideia... eu fotografei as coisas maravilhosas que eles faziam. Aí eu vi que tinha ali, 

sabe, o equilíbrio, aquela coisa de simetria, coisas assim lindas e a criança quer 

brincar. É muito chato você pegar aqueles pauzinhos, aquelas barrinhas e ficar ali: 

100, 200... nãnãnã, sabe.. 

Agora, se eu puder usar a matemática e ao mesmo tempo fazer essas coisas 

sensacionais eu estou usando a criança no que ela sabe fazer. 

 

E: De melhor, né? 

 

S: Muuuito melhor. Porque a criança adora essas edificações, ela adora..... 

entendeu? Então eu inseri a matemática num jogo super divertido que a criança 

adora  fazer: empilhar coisas, construir, brincar de equilibrar...cai tudo, refaz....., né? 

E aí ela... eu consegui o objetivo...né, dela (criança) entender aquela noção de 

número ao mesmo tempo que ela saiu dali .....uufffffff....(mostrando sensação de 

alívio) “não vim aqui pra... me cansar mais”. Já pensou a mesma aula de tarde e de 

manhã? 

E aí, assim... eu era a dona da loja, eu falei: ai meu Deus, cada uma que a 

gente faz , aí eles tinham que comprar o material de construção...... então eles 

tinham que saber representar o número com o Material Dourado. Então tudo era 

lúdico. Aí chegava na loja eles: “Ai, eu quero ããã.....uma plaquinha que vale 100” e 

eu falava: “ Ah, estamos em falta”. 

 

E: Você também é legal.... “estamos em falta”. 
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S: Estamos em falta, muda o seu pedido. Eles tinham que escrever o pedido 

numa folha de papel, trazer para comprar. Tudo mesmo,  na lojinha. Eu dizia: e 

agora, eu não tenho plaquinha eu só tenho barrinha.  

“Ah! Então eu posso usar 10 barrinhas porque 10 de 10 vale 100”. Eu falei: ai, 

então tá bom. Tome 10 barrinhas, me dá o dinheirinho, toma o trôco.....brincadeira 

total. 

Aí eles compravam o material e usavam na construção, então aí eu usei a 

decomposição do número. Tudo lúdico. 

 

Para considerarmos a possibilidade de aplicação das ideias de Vygotsky e Luria 

no auxílio da resolução de problemas cognitivos dos alunos que faziam parte do 

grupo de apoio em Matemática – turma para a qual a professora dava aula no 

período da manhã – levantamos algumas considerações: 

 A infância está presente nos anos iniciais do Ensino Fundamental e não 

apenas na Educação Infantil. 

 Os contos, o desenho, o teatro, a música entre outras formas de linguagem 

lidam com a emoção, o corpo, a cognição, a cultura e a sociabilidade além da 

imaginação, a fantasia e a expressão. 

 Todas as formas de expressão contribuem para a construção da identidade 

cultural. 

 O meio enquanto conjunto de influências e estímulos ambientais altera os 

padrões de comportamento do individuo. 

 O aspecto afetivo emocional que as vivências provocam nos sujeitos – o 

sentir. 

 O aspecto social – como o sujeito reage diante de situações que envolvem 

outros sujeitos. 

 

Foram esses pontos que colocados durante nossas conversas de longa data 

possibilitaram  a professora, quando assumiu a sala de aula, perceber o aluno como 

ser único dentro de um espaço onde ele é visto como parte de um todo mas nem 

sempre reconhecido como um todo nele mesmo. E de nossas conversas ele foi 

percebendo o quanto a arte no processo de ensino/aprendizagem poderia ajudá-la a 

ajudar seus alunos sem precisar de um professor especialista em Artes. 

Segundo Luria em seu livro O homem com um mundo estilhaçado, 
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A linguagem não é só um meio de comunicação, mas uma parte 
fundamental de todo processo de cognição. Empregamos palavras 
para designar objetos e sua localização no espaço (direita, esquerda, 
atrás, na frente, etc.). por meio de construções gramaticais 
exprimimos relações e ideias. Sem considerar o quão particular ou 
abreviada possa ser a  linguagem, ela é essencial para a cognição: 
por maio dela designamos números, realizamos cálculos 
matemáticos, analisamos nossas percepções, distinguimos o que é 
essencial do que não é e construímos categorias das distintas 
impressões. (LURIA, p50) 
 
 

O autor conclui ainda que além de ser um meio de comunicação, a linguagem 

é fundamental para a percepção e a memória, o pensamento e o comportamento, 

“ela organiza nossa vida interna”. 

A criança está aberta às experiências sem medo dos riscos, ela vive 

intensamente e vai construindo assim, frente aos objetos, às pessoas a sua 

percepção de mundo. Suas percepções iniciais influenciarão sua subsequente 

compreensão de mundo. 

A criança não vê a arte da mesma maneira que o adulto. Para elas desenhar 

é algo muito diferente, é um forma de expressão assim como a pintura ou a 

construção de algo. A arte não está associada à estética. É um processo complexo 

por onde a criança ao longo do caminho vai reunindo diversos elementos da sua 

vivência, para formar um novo e significativo todo. 

Quanto mais ela entende o mundo, quanto maior for a noção de tempo e 

espaço, maior será a sua elaboração. 

A cada nova experiência vivenciada pela criança, ela vai retirando 

conhecimentos, por menores que sejam, independentemente da idade, com maior 

ou menor profundidade e compreensão, dependendo do grau de desenvolvimento 

em que se encontra. Toda criança deve ser considerada, acima de tudo, como um 

indivíduo que, expressa seus sentimentos e interesses nos seus desenhos e mostra 

o conhecimento do seu meio em suas produções. 

Para ilustrar esta colocação foram  selecionados fragmentos da seguinte 

atividade proposta pela professora.47 

 

S: ...nós tínhamos vários projetos definidos e eu.....percebendo a dificuldade 

daqueles alunos consegui fazer novos projetos. Então a gente, realmente porque eu 

                                                        
47 A atividade completa está em Anexos. 
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acredito que a gente só aprende a escrever escrevendo, eu tinha que fazê-los 

escrever bastante, mas eu também tinha que mudar a maneira como eles viam essa 

atividade. Essa atividade tinha que ser inteiramente prazerosa. Tinha que ser algo 

que quando eu falava assim “nós vamos escrever” eles já ficavam super animados, 

pronto! Qual  vai ser o novo projeto, né... E isso eu fui vendo, fui percebendo ao 

longo do ano porque quando eu falava assim: Agora vamos....era projeto do 

julgamento do lobo. Nós líamos dois contos modernos que é “A verdadeira história 

dos três porquinhos” e outra da “Chapeuzinho vermelho” – uma visão moderna em 

cima os contos tradicionais. É uma coisa muito legal porque a gente começa 

trabalhar com um texto argumentativo e eles têm que escrever argumentos, 

argumentos para defender ou culpar o lobo  e a gente faz um tribunal. E eles levam 

muito a sério isso porque a gente lê a história, a gente discute a história – não, o 

lobo é culpado, não.... o lobo diz que não derrubou a casa do três porquinho, ele foi 

pedir açúcar e ele tava resfriado..... Aí a gente divide a sala. 

A gente organiza os alunos, uma parte são os promotores, uma parte os 

advogados de defesa e tem a parte do júri e eles levam a sério e ficam organizados 

porque eles tinham que perceber se os argumentos ééé´.... combinavam com a 

história, se tinham fundamentos com a história escrita e o que eles pudessem 

inventar. Eles levam receita médica, levam as evidências, levam o remédio que o 

lobo tava tomando; um leva um saco de açúcar para mostrar que ele tinha em casa, 

foi encontrado. Eles levam super a sério, eles armam.... – isso tinha que ser filmado 

– e o júri vai anotando e eles mostram pra mim, eu era o juiz, e depois vão lá, 

mostram para o júri e o júri anota. 
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                        Figura 12: O tribunal do júri,  

 

E: Mas esse também foi você que fez? 

 

S: Não, esse não. Esse é um projeto da série.  A gente lê os livros, a gente 

faz o julgamento, depois eles fazem uma escrita nova também, do ponto de vista do 

lobo. Modéstia a parte a escrita deles foi sensacional porque a história agora numa 

nova perspectiva: é a avó que conta. Então essa mudança da voz narrativa também 

é muito interessante e aí como resultado eu achei que foi a melhor escrita da turma 

porque você consegue enxergar cada um. Você não vê uma escrita igual a outra 

porque agora cada um pode contar com suas próprias ideias. 
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S:  A autoria. Você vê como no início uns já tem aquelas ideias, eu já sei o 

que eu vou escrever e os outros: “ah, eu posso aproveitar a ideia do outro”? Eu 

disse pode, porque eu tô trabalhando a escrita, a questão da organização do texto, 

da coerência. Não propriamente a criação do texto, mas ele tem que ter um texto 

para escrever, não é? E com esse trabalho ao longo do ano eu fui vendo que  depois 

eles conseguiram se soltar....não é? Que a escrita do texto tem essa dificuldade 

também, se você tem ideias demais você não consegue amarrar nada, né..., então 

ter esse equilíbrio é muito difícil para essas crianças – de saber o que eu vou 

escrever e a gente trabalha o ano todo essa coerência.  

Então após essas escritas eu faço essa leitura das histórias com eles e aí a 

gente aprende a fazer essa revisão do texto. O que ficou bem amarrado, o que ficou 

com os fios soltos, o que você conseguiu retomar no final da história, né..., então 

você tem que ter um controle de fato de tudo o que você quer contar, né....  

Então é importante isso, de você ter a proposta, ter um encaminhamento, eles 

saberem usar toda essa...essa criação,a imaginação e dar coerência, né... a parar,  

dar....err..hã....essa amarração final para a história ficar bem feita. E nesse trabalho, 

voltando um pouco o trabalho do lobo, eu lancei a ideia: puxa, terminou que uma das 

histórias terminava que a história não era bem assim, que os repórteres é que 

inventaram tudo. 

 

Nesse ponto termina a proposta da atividade sugerida pela escola e começa a 

atividade de desdobramento da professora que deixa enfatiza o estímulo à 

imaginação criadora. 

 

 Eu falei: e se a gente escrevesse algumas notícias, quem quer fazer isso? 

Pergunta, quem queria fazer? Todo mundo queria fazer ! E eu falava: mas é uma só 

e eles diziam: AH! Cris, mas só uma?  não podemos escrever mais? E aí eles iam.... 

por exemplo, quando eles iam acabando uma atividade eles pediam, posso criar 

mais uma notícia? E aí e gente foi fazendo um painel com essas noticias todas. 

Cada um trazia o seu jornalzinho... 

 

E: “Fala Floresta” (lendo o título de um trabalho mostrado pela professora) 
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                       Figura 13: Fala Floresta - desenho e texto, 2011 

 

S: “Fala Floresta”- às 15 horas e 45 minutos um lobo mau matou o pobre 

porquinho I e o pobre porquinho II desmoronando a casa dos dois com um espirro e 

depois comeu os dois. Quem será esse lobo e que ele fará a seguir? 

E aí eles foram inventando....(mexendo nos papéis) “Morelli News”. E assim 

inventaram mil notícias de jornal........provas do assassinato......ééé.......isso mostra 

como eles estavam envolvidos pelo projeto, como essa escrita deles tava divertida. 

 “Flagrado. Alexandre T Lobo foi flagrado tentando derrubar a porta de um 

inocente porquinho enquanto já tinha derrubado as duas casas ao lado. As casas 

eram dos dois irmãos do porquinho e já tinha os comido. Alexandre está na cadeia 

de Askaban (do Harry Poter, risos). O porco Pig Peg Poing irmão das vítimas relata 

os fatos. 

 

E: Com fotos e tudo....desenhos. 

 

S: Olha esse desenho, os porquinhos já tinham morrido, já eram  anjinhos... 
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                   Figura 14: Ilustração de uma notícia - desenho, 2011 

 

E lobo tentando......  

 “Porquinho Junior Rechunchudo Rosinha relata que o lobo Alexandre 

cometeu um assassinato com seus dois irmãos Bochehudo Para....Paradinh.....é 

isso? e Rosadinho da Silva  derrubando suas casas comendo sem piedade e ainda 

tentou comer o pequeno Junior Rechunchudo Rosinha quase derrubando sua 

trabalhosa portinha. 

 

S: Bom, esse foi um dos projetos mas a escrita, mas a escrita principal 

mesmo foi essa versão da avó que ficou muito bacana... 

. 

E: Quer dizer que essa notícias foi um desdobramento que você deu porque o 

projeto em si acabava na narração da avó.  

 

S: Exatamente. E a diversão deles é que eles iam fazendo essas notícias e 

eu ia colocando essas no mural da sala e era uma coisa bem dinâmica porque toda 

hora vinha uma nova e eles, quando terminava uma aula, ficavam ali no fundo para 

ver os dos outros e isso é bem bacana, ele saber que o texto dele vai ser lido pelos 

outros. E eles se divertiam porque “olha lá o que fulano escreveu”, “olha o meu, olha 
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o meu, você não leu o meu” então eles mesmos iam fazendo a propaganda, né.... 

“Olha aqui, esse fui eu que escrevi”. 

 

 

 

 

                                                   Figura 15: Notícia de jornal - desenho e texto, 2011 

 

 

As mais variadas formas de arte são linguagens que contam histórias de 

pessoas, lugares e de situações. Estas são fundamentais para a formação cultural 

do individuo. 
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A arte não é uma disciplina científica, onde se pode determinar o produto 

final. O professor pode determinar o percurso a seguir, mas a obra será reflexo 

daquilo que a criança viu, sentiu e imaginou. 

Não existe o certo ou errado, existem critérios que levam à construção do 

conhecimento e dos objetivos propostos pelo professor. Cabe ao professor 

compreender as várias fases de evolução dos seus alunos para que este possa dar 

todo apoio necessário para o desenvolvimento natural de seus alunos em suas 

tentativas, experiências e descobertas. 

Para Vygotsky (1987) a cultura fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos 

de representação da realidade, ou seja, o universo de significação que permite 

construir a interpretação do mundo real. Para o autor é a cultura que dá o local de 

negociações no qual seus membros estão em constante processo de recriação, 

reinterpretação de informações, conceitos e significações. 

 

Um outro trecho importante da entrevista a professora relata uma atividade 

que explora bastante a imaginação criadora. Ela conta: 

 

S: Esse outro projeto, “O roubo do fogo”48, eéé... eu gostei bastante do 

resultado porque era uma lenda...era uma lenda (pensativa)......não era uma lenda 

de fácil interpretação, um texto longo, que tá na nossa apostila e eles fizeram a 

interpretação, a gente leu, trabalhou tudo....e eu resolvi também fazer um 

desdobramento disso. Propus a eles  e joguei a idéia para eles: O que vocês acham 

que a gente pode fazer de criação, de novos textos a partir dessa história; então o 

que saiu, quer dizer a proposta inicial seriam novos textos, mas aí eles pediram para 

abrir para desenhos e como a gente trabalhou muito a interpretação e a leitura dos 

desenhos porque algumas atividades você podia, por exemplo: tem uma história tal 

e o personagem elaborou um plano. Qual era o plano desse personagem; para ver 

se a criança tinha entendido bem o plano, ele tinha que fazer um desenho que 

mostrasse o plano daquele personagem, então esse desenho não era um desenho 

para ilustrar a história  que ele colocava os elementos que ele quisesse, não, esse 

desenho tinha uma função de comunicar qual era o plano desse personagem. 

                                                        
48 http://books.google.com.br/books?isbn=8562540242  link para acessar o livro “Lendas do 

índio brasileiro” por Alberto da Costa e Silva. A atividade com o texto e as produções estão em anexo. 

 

http://books.google.com.br/books?isbn=8562540242
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                                  Figura 16: O roubo do fogo - desenho e texto, 2011 

 

 

Então recursos visuais diferentes, têm símbolos, tem uma série de recursos 

que as crianças vão ééé.... colocando para transmitir aquilo. E aí depois, às vezes 

não dá para mostrar todos, mas algumas crianças pediram para devolver o desenho 

e eles completaram. “Ah, mas eu quero fazer mais alguma coisa no meu desenho, 

posso?” Eu falei: Claro que pode! Da mesma maneira que a gente vai aprendendo 

com esse olhar das outras pessoas que olham para o seu texto e que a gente depois 

percebe aqueles fios que não estavam bem amarrados e você pode retomar para 

preencher, porque eu não posso pegar um trabalho que era um desenho que eu 

acho que faltou tal coisa eu vou lá e vou mexer, é um tipo de revisão, de elaborar 

cada vez mais a sua produção e você vai se tornando muito mais exigente e 

cuidadoso, não é? 

Então a atividade do desenho,ela, na nossa sala, não está inserida como um 

passatempo ela faz parte também do próprio trabalho de...de compreensão, de 

interpretação, então no desenho eles podiam expressar isso o tempo todo, não é...! 

Tinha um que contava assim por imagens......(procurando trabalhos)..... aí eu 

também tinha o cuidado de..... ah! esse foi muito engraçado, de fornecer tipos de 

papéis diferentes. Então eu colocava em cima de várias mesas folhas 
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pautadas....né...... folhas brancas para quem queria desenhar, cada um escolhia o 

seu papel dependendo do....esse aqui é um desenho com uma legenda, uma 

legenda bem completa....era o “Urubu Ness”. 

 

 

 

 

 

                       Figura 17: O roubo do fogo - desenho e texto, 2011 
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Esse grupo era um grupo de meninos que fez uma coisa muito engraçada 

porque a história do roubo do fogo é: como os índios se apoderaram do fogo e o 

fogo estava em poder dos urubus, então o índio vai lá no meio dos urubus e se finge 

de morto e depois os outros atacam para roubar uma brasinha e nã,nã,nã... e aí foi 

muito legal como eles conseguem.....ééé....assim.......a partir de um gênero criar 

coisas livres, né.... então esse (aluno) criou o jornal do ninho dos urubus o “Urubu 

Ness” e o outro colega fez esse da recompensa, ele tá sendo procurado pelos 

urubus e o outro era o jornal da aldeia.... “Tupi Time”. Então era engraçado e olha 

como é bacana a visão deles que, cada jornal tinha o ponto de vista 

deles............................e cada um conta a história a sua maneira.  

 

Então eles criaram coisas assim...acho que eles aprenderam a confiar neles, 

a soltar essa imaginação e justamente colocar isso no papel com toda confiança de 

você poder .....brincar com essas histórias e escrever. Aí, voltando para esse projeto 

do roubo do fogo foi uma atividade que não tinha nenhum motivo de avaliar, ah... 

vamos escrever, vamos ver qual é o conceito disso...daquilo, e cada um teve a 

liberdade de escrever. Essa dupla aqui, essas duas meninas, criaram o “Diário do 

Guerreiro” – foram várias tentativas, o guerreiro ia um dia no ninho dos urubus e não 

conseguia, voltava para a tribo, então elas iam escrevendo, “1º de abril”, em forma 

de diário. Você não avalia (dar nota) mas a gente sempre consegue perceber assim, 

gêneros conhecidos das crianças, olha que bacana, esse gênero diário e que às 

vezes não fizeram propriamente parte de um projeto direcionado para se 

desenvolver mais essa esta escrita mas, a gente pode perceber o quanto essa 

criança já entrou em contato com todos esses gêneros diferentes e trazem 

isso..né...podem demonstrar. Quando você direciona demais você não tem essa 

resposta.........então tive quadrinho, tive até uns que resolveram fazer a maquete do 

ninho dos urubus, eles levaram caixas, montaram, ficou fantástico porque a 

professora de artes, durante o ano, trabalhou o tridimensional. Eles fizeram 

esculturas ao longo do ano e eu trouxe tudo isso para a sala de aula. Daquele 

trabalho de escultura eles resolveram usar isso  dentro desse novo contexto, dessa 

história, dessa lenda e essa escultura que era o ninho dos urubus..............então tem 

esse espaço para...... 

 



 
 

112 
 

Aqui a professora pega dois desenhos e descreve a cena fazendo 

comentários e finaliza: Olha que perfeito esse urubu. Ai, eu adoro 

Mostra mais alguns desenhos e comenta: Você vê que um completa o outro, 

um trabalho.........esse é do LF. 

 

              

 

                                              Figura 18: Desenhos realizados sujeito A em fevereiro e outubro de 2011 

 

Lindo, né! 
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Era um menino descuidado, num....sabe....você falava: vamos escrever....... 

não tinha idéias, vamos fazer uma atividade....sabe aquela coisa de.... falta de 

energia, né...... Agora, isso aqui é de alguém que não tem energia, não tem 

disposição para o trabalho.... 

Não é fantástico? 

 

Passa um tempo olhando para os desenhos dos alunos e conclui: 

 

 Eu gosto muito de ver esses desenhos. 

Procura outros desenhos para mostrar e começa a comentar. Pega um e 

começa a ler. 

 “Hoje tive uma ideia brilhante. Bem estou ficando enjoado de comer carne 

crua. Estava tentando descobrir um jeito de deixar a carne melhor. Tive uma ideia, 

vou reunir um grupo de animais para roubarmos o fogo, estou planejando um jeito 

de pegar esse fogo. Viva o fogo”.  

Você vê? Nessa posição dela, olha como ela já domina....porque essa coisa 

de escrever um diário......é você escrever na primeira pessoa e uma lenda não é 

escrita na primeira pessoa. Então eles já fazem isso naturalmente, sem você 

precisar encaminhar, explicar. Como eles se apropriaram disso. 

 

EU:  E é tão difícil...esse gênero... aprender qual a figura, qual a pessoa  você 

escreve em cada gênero. 

 

S: E como!!!!  Muda tudo. Você tem a concordância a construção frasal, muda 

tudo...né? 

Esse é da M: “ Hoje foi um dia excitante. Eu e meus amigos animais fomos 

até o ninho dos urubus maus e fizemos um plano de roubar o fogo deles, amanhã 

talvez a gente o executaremos. Tomara que dê certo.  

E tudo é uma surpresa porque cada um tem um projeto, então eu dividi eles 

em grupos e eu ia..primeiro a gente fez no coletivo quais seriam as ideias cabíveis. 

O que vocês acham  que a gente pode produzir e aí eu lancei duas e eles foram 

tendo ideias, a gente pode fazer isso, aquilo e então eu coloquei tudo na lousa, 

deixei eles se dividirem em grupos a vontade, com quem eles queriam trabalhar. Eu 
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disse, tentem sentar junto com aquelas pessoas que estão querendo desenvolver o 

mesmo projeto que você. 

 Não só sentar com um amigo mas, ah! O que você quer fazer? Então ficou 

um grupo de trabalho desenhando, outro grupo fazendo as imagens com legendas, 

um outro grupo fazendo a maquete, um outro grupo fazendo os diários e então a 

gente viu de todas aquelas ideias quais que eles iriam executar. Tinha umas oito e 

eles escolheram quatro 

E:  E você vê na produção escrita deles quase não tem erro de português. 

Eles escrevem muito bem. (convém lembrar que esses alunos aqui relatados eram 

alunos que iniciaram o ano letivo com acompanhamento escolar e que ao longo do 

primeiro semestre não precisavam mais das aulas de reforço). 

 

S:  (e pegando um outro exemplo...) “Nossa, hoje estou quase descobrindo 

como se pega o fogo mas estou com medo. Será que fogo queima? Melhor eu 

pensar e falar com os meus amigos. Estou cansado de comer comida fria queria 

prová-la assada. 

 

E: e essa coisa....ela , aí no caso, ela sabe que o fogo queima mas, essa 

colocação dela..... 

 

S: Da conjectura 

E: Exatamente, na posição do cara que não conhece o fogo....... 

 

S: Olha a dificuldade, ela se colocou como personagem mesmo, que não 

dominava o fogo, né.... 

 

E:  Que questiona: será que isso queima? 

 

S: Se você pensasse assim: vou fazer um projeto de escrita e vou dar para 

uma criança de 9 anos se colocar no lugar do guerreiro, né... de um indígena que 

não sabe nada do fogo , que vai roubar e vocês vão escrever um diário......vocês 

iriam falar: Você tá louca...... você tá louca de propor algo assim para as crianças. 

Agora é o seguinte, cada um tem o seu percurso pessoal e se padronizo sempre os 

trabalhos eu também não dou  lugar a uma criança que... ela quer esse desafio: eu 
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vou tentar escrever o diário de um guerreiro...... Como pode ser, né...? E acaba 

assim, eles começam a escrever e eu vou circulando nos grupos...... o quê que você 

acha professora...é nesse caminho, tá dando certo? Eu falo: Não...., é esse 

mesmo... troca idéia com a sua amiga, lê pro amigo e eles também vão percebendo 

se tem algum erro, se tem alguma coisa, às vezes eles mesmos pegam e dizem: 

não, esse tá péssimo vou refazer, tem uns que não saem bons assim de cara e o 

processo é todo esse.....ah, não ficou legal? Leia  bem em voz alta....ih! tá meio 

esquisito.....,não....vamos fazer de novo.... já um outro sai um texto super bacana. 

Então foram duas aulas extras que eu dei a mais.. 

  

E: e aí você tira aquele trabalho.... 

 

S: Cansativo. 

E:  aquela lista....excesso.... 

 

S: Eu  redirecionei na sala de aula o quê: eu teria feito uma tarefa a mais, 

repetitiva, de algum conteúdo que eu já tinha avaliado que eles já estavam dando 

conta e no lugar de fazer aquela coisa tarefeira eu trouxe....então a gente vai 

achando as brechas, né..... Uma atividade em que cada um pudesse se expressar 

da sua forma preferida, da sua própria escolha 

porque eu acho que falta isso: o aluno ter a sua escolha, a sua expressão... de que 

forma eu vou...... 

Porque tem atividade que todos têm que fazer porque todo mundo tem que 

sair escrevendo. Então as escritas a gente trabalha incansavelmente, né...mas de 

vez em quando a gente pode fazer uma opção. Como você quer, que trabalho você 

quer desenvolver agora, e aí cada um na sua individualidade pode aparecer de uma 

forma diferente. 

 

Resta traçarmos as conclusões. Todos que observam a criação 
literária infantil perguntam-se: qual é o sentido dessa criação se ela 
não pode formar na criança um futuro escritor, criador, se ela é 
somente um fenômeno breve e esporádico no desenvolvimento do 
adolescente que, posteriormente, retrai-se e, às vezes, desaparece 
por completo? O sentido e o significado essa criação é que ela 
permite à criança fazer uma brusca transposição no desenvolvimento 
da imaginação criadora, que fornece uma nova direção para a sua 
fantasia e permanece por toda a sua vida. O seu sentido é que ela 
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aprofunda, amplia e purifica a vida emocional da criança, que, pela 
primeira vez, é despertada e afinada num tom sério. Por fim, seu 
significado é que ela permite à criança, ao exercitar seus ímpetos e 
capacidades criadoras, domina a fala humana – esse instrumento 
delicado e complexo de  formação e de transmissão do pensamento, 
do sentimento e do mundo interior humano (Vygotsky in SMOLKA, 
2010, p.95-96). 
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O quadro abaixo ilustra a diferença entre o procedimento que a escola espera 

dos professores  e o da professora. Ilustra também como ela consegue com um 

olhar diferenciado promover o desenvolvimento de seus alunos trabalhando a ZDI. 

 

 

Atividade proposta pela escola

PROFESSORA

correção análise

questões respondidas o que foi realizado

acertos dificuldades erros

Nível onde o aluno se 
encontra

O que precisa e pode ser 
desenvolvido

critérios de avaliação

ATIVIDADE GUIA
atividade autônoma da criança que é 

orientada por alguém que tem a 
intencionalidade de fazê-lo

mediação da professora produção escrita

afetividade
banco de 

ideias

Figura 19: Sequência didática 
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 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo deixar uma contribuição para aqueles 

que se interessam pelo estudo da imaginação criadora no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Durante o processo de investigação foi possível perceber que as forças 

criativas da criança não se concentram por acaso no desenho, mas que é o 

desenhar que, na idade pré-escolar, oferece-lhe a possibilidade de expressar com 

mais facilidade aquilo que a domina. Com a passagem para outra fase do 

desenvolvimento a criança passa para um estágio superior; ela se modifica e, com 

isso, também modifica o processo da sua atividade criadora. 

Em relação à faixa etária na qual concentramos nossa pesquisa pudemos 

perceber que o conteúdo da produção escrita que dos sujeitos é sensivelmente mais 

atrasada do que o potencial que os mesmos demonstram. Ao contar ou criar uma 

história oral, os relatos se mostram ricos e vívidos, mas quando chega o momento 

de passá-la do oral para o escrito, o pensamento da criança demonstra uma 

limitação, como se fosse uma tarefa difícil de ser executada. 

Através da utilização do desenho como uma ferramenta de ligação entre o 

que a criança imagina e o que ela quer dizer é possível notar um enriquecimento 

sensível no conteúdo da sua produção escrita. Isoladamente, os desenhos 

apresentados pelos sujeitos continham mais informações, mais detalhes sobre a 

história do que a produção escrita. 

Se compararmos a produção desenho e de escrita realizada, pelos mesmos 

sujeitos, ao longo do ano, é possível perceber o caminho percorrido por eles com a 

mediação da professora. 

Observamos que no início deste estudo os desenhos serviam apareciam 

como uma simples ilustração ao final de uma atividade de escrita, como se fosse 

apenas para, no caso do aluno terminar de responder as questões da atividade, ter 

com o que preencher o tempo até que todos os colegas terminassem a atividade. Ao 

longo do ano e através das conversas com a professora foi sugerido que ela quando 

fizesse o desdobramento de uma atividade utilizasse o desenho como recurso para 

o desenvolvimento da ideia principal da atividade como no caso da atividade “O 

roubo do fogo” onde a atividade proposta pela professora foi a elaboração de um 

plano para o roubo do fogo. Eles fariam a atividade em grupos e poderiam escolher 
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entre desenhar, escrever as etapas do plano e para um grupo que sugeriu uma 

maquete, ela viabilizou o projeto.  

Com isso buscávamos respostas para as hipóteses formuladas sobre a 

imaginação criadora no processo de ensino/aprendizagem. A abordagem histórico-

cultural foi contemplada através das vivências e do repertório pessoal que cada um 

trazia para enriquecer o chamado “banco de ideias” e promover o desenvolvimento 

através da relação eu-outro. 

Com a estratégia montada verificou-se que a professora passou a privilegiar a 

imaginação criadora alimentando com este “banco de ideias” o potencial criativo dos 

sujeitos que apresentavam dificuldades não apenas cognitivas como também 

atitudinais e de relacionamento. 

A superação das dificuldades e a evolução no processo de 

ensino/aprendizagem dos sujeitos se davam através de um conjunto de ações 

adotadas pela professora: ela analisava cada desenho e cada produção escrita. 

Com isso ela detectava as lacunas que apareciam nas escritas e promovia uma 

conversa onde analisava em conjunto com os alunos as produções, através dessa 

conversa o próprio aluno era capaz de perceber as dissonâncias e por iniciativa 

própria pedia para completar o que estava faltando na escrita. 

Essas ações eram feitas sempre que a professora sentia necessidade de 

reforçar algum conteúdo ou quando percebia que a turma já tinha apreendido o 

conteúdo programado e não havia necessidade de ficar completando a apostila de 

exercícios repetitivos. Ela procurava uma forma de tornar ainda mais significativo 

para as crianças o conteúdo apreendido através de um desdobramento da atividade. 

Mais uma vez nos remetemos a Vygotsky quando diz que o desenho tem 

como características: ser cultivador, ampliar a visão mundo, aprofundar os 

sentimentos, e transmitir na língua das imagens o que de nenhuma outra forma pode 

ser levada até a consciência. 

Através do estudo realizado foi também foi possível observar que o desenho 

desenvolve uma outra forma de dizer, de narrar, de objetivar a experiência pessoal e 

social, subjetiva.  

A obra de Vygotsky e suas considerações sobre a imaginação e o 

desenvolvimento cognitivo em conjunto com A. Luria mostraram-se inspiradoras para 

este estudo. As condições em que viveu Vygotsky e a maneira como projeta o futuro 

permanecem atuais mesmo após quase cem anos. Ao longo desses anos 
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vivenciamos o surgimento e o desenvolvimento das tecnologias que viabilizam 

novas formas de experiências. Aprendemos novas linguagens e maneiras de dizer. 

Fomos e ainda somos afetados pelas imagens e ações, produtos e produções nos 

impactam e nos transformam: fotografias, filmes, desenhos, animações, histórias em 

quadrinhos, a mídia em geral condensam as artes, a imaginação criador, as práticas, 

o trabalho humano. 

Com base nos pressupostos de Vygotsky pudemos ainda observar que, as 

mudanças na atividade mental humana não se limitam a uma simples expansão de 

horizontes, envolvem também a criação de novas motivações para a ação e com 

isso afetam a estrutura dos processos cognitivos. 

O desenvolvimento, a partir de 1990, dentro da Neurociência tem permitido 

tem permitido conhecer mais sobre o potencial do cérebro principalmente no que diz 

respeito à imaginação. Esses avanços foram possíveis  em função dos recursos 

tecnológicos disponíveis; há 40 anos atrás quando se falava em imaginação, falava-

se muito mais das contribuições feitas pela Filosofia. 

A imaginação, a imagem, como o cérebro armazena a imagem e porque a 

imaginação criadora desenvolve as outras funções superiores já havia sido intuída 

por Vygotsky há 80 anos. Os estudos feitos por ele e que começaram nas décadas 

de 20 e 30, na União Soviética, é que permitiram que se fosse obtido alguns 

avanços na década de 90. Esses avanços decorreram também das novas 

tecnologias que se dispunha para mapear o cérebro 

As atividades pedagógicas deveriam buscar o objetivo de ultrapassar a 

reprodução, o caráter conteudista, e deixar de ser puramente concreta e 

circunstancial. A escola deve procurar tornar-se parte de um sistema mais amplo de 

experiência humana em geral tal como foi estabelecido no processo histórico da 

sociedade, codificado na linguagem. 

É muito importante que o professor se preocupe em trabalhar o aluno como 

uma pessoa inteira, com sua afetividade, sua percepção, sua expressão, seus 

sentidos, sua crítica, sua criatividade. Lançar mão de recursos, estimular as crianças 

com relação à curiosidade, a desafios, colocá-las em trabalhos em conjunto 

poderiam ser sugeridas como estratégias de aula. Com esta atitude o professor cria 

uma situação mais desafiadora mais aberta e assim, a imaginação criadora ao 

mesmo tempo em que é resultado do desenvolvimento das funções superiores 
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assim como a linguagem, o pensamento, a inteligência ela vai também propiciar um 

aprimoramento dessas mesmas funções superiores 

A escola deveria buscar ampliar as referências de mundo e trabalhar 

simultaneamente com todas as linguagens, integrar a educação ao espaço 

vivificante do aluno e ajudá-lo a construir sua própria visão de universo. Infelizmente 

nem sempre essa é postura da escola, mas como no exemplo desta professora , ser 

capaz de buscar novas alternativas para promover o desenvolvimento de seus 

alunos. 

Neste estudo de caso foi possível observar como a imaginação criadora em 

relação com as diversas formas de linguagem proporciona aos alunos um 

aprendizado construtivo e significativo. 

É necessário resgatar o imaginário como forma de desenvolvimento e 

renovação das potencialidades humanas nas artes, na literatura, na ciência e no 

cotidiano. Repensar as relações das crianças com a linguagem, a escrita, a 

literatura.  

Quanto mais livre for a criança par desenhar, para escrever e quanto mais 

liberdade o professor der nesse sentido mais as outras forças que estão envolvidas 

no processo irão ficar refinadas pois se trata uma relação dialógica entre elas. 

Para desenvolver a linguagem, aqui entendida enquanto “fala”, são 

necessárias as outras funções superiores que, ao mesmo tempo, precisam da 

linguagem para desenvolver-se. Quanto mais funções forem trabalhadas, memória, 

atenção, maior será o retorno à linguagem; de tal maneira que os alunos irão 

começar a se exprimir não apenas com a linguagem verbal, mas com as diferentes 

formas de linguagens que eles têm acesso 

Como conclusão deixamos uma reflexão que possibilita a continuidade deste 

estudo: É preciso repensar o processo educacional a todo instante, pois é 

necessário preparar o indivíduo para a vida e não para o mero acúmulo de 

informações. 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BARDIN, L (1977). Análise de Conteúdo. Lisboa. Edições 70. 

 

DEMO, P. (2006). Pesquisa: princípio científico e educativo - 12ed. São Paulo: 
Cortez. 
 

DURAND, G. (2001). O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da 
imagem. Rio  
de Janeiro: DIFEL. 

 

FREITAS, N. K. (30 de novembro de 2006). Desenvolvimento humano, organização 

funcional do cérebro e aprendizagem no pensamento de Luria e Vygotsky. Ciência & 

Cognição, pp. 91-96. 

 

GARDNER, H. (1997). As artes e o desenvolvimento humano: um estudo psicológico 
artístico. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 

GIORA, R. (1999). Repensando a Criatividade. In R. GIORA (Org.), CADERNOS 
CEPAC Arte, cultura e sociedade (pp. 69-94). São Paulo: Fiuza e Jundurian. 

 

GLEISER, M. A. (2005). Espinosa e a Afetividade Humana. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar. 

 

HELD, J. (1980). O imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica. São 
Paulo: Summus. 

 

LANE, S. T. (2006). O que é psicologia social. São Paulo: Brasiliense (Coleção 

Primeiros passos). 

 

LEWIN, M. (2007). O século soviético. Rio de Janeiro: Record. 

 
LURIA, A. R. (2010). Desenvolvimento Cognitivo: seus fundamentos culturais e 
sociais. São Paulo: Ícone. 

 

______ (2008). O Homem com um Mundo estilhaçado. Petrópolis: Vozes. 

 



 
 

123 
 

LURIA, A. (1986). Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria. Porto 

Alegre: Artes Medicas Sul LTDA. 

 

MIZUKAMI, MARIA DA GRAÇA (1986). Ensino: as abordagens do processo – São 
Paulo: EPU 

 

SMOLKA, A. (2010). LEV S. VIGOTSKY, Imaginação e criação na infancia - ensaios 
comentados. São Paulo: Ática. 
 
VAN DER VEER, R. e. (2009). Vygotsky uma síntese. São Paulo: Edições Loyola. 

 

VYGOTSKY,L.S.(1988).Linguagem,desenvolvimento e aprendizagem .São Paulo: 
Icone/EDUSP. 

 

______. (1981). A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 
 

______. (2009). A Imaginação e a Arte na Infância . Lisboa: Relógio D'Água 
Editores. 
 

______. (1997). Obras Escogidas Tomo 1. Madrid: VISOR. 

 

 

______. (1997). Obras Escogidas Tomo 3. Madrid: VISOR. 

 

______. (1987). Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins fontes. 
 

______. (1999). Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes. 
 

______. (1984). Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes. 
 

 

______ . (2009). A Imaginação e a Arte na Infância. Lisboa: Relógio D'Água Editores. 

 

VYGOTSKY, L., LURIA, A., & LEONTIEV, A. (2001). Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone 
. 

TESE 

 

PRESTES, Z. R. (fevereiro de 2010). QUANDO NÃO É QUASE A MESMA COISA, 

Análise das traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil. Repercussões no 



 
 

124 
 

campo educacional . Universidade de Brasília , Faculdade de Educação, Programa 

de Pós- Graduação em Educação. 

MARTINS, M. C., PICOSQUE, G., & GUERRA, M. T. (2010). Teoria e prática do 

ensino da arte - A língua do mundo. São Paulo: Editora FTD S.A. 

 

FILMOGRAFIA  

 
Lev Vygotsky – Coleção Grandes Educadores – ATTA mídia e educação. Apresentação Marta 

Kohl de Oliveira. Comercialização NITTA‟S VIDEO PROD. DISTR. LTDA. S. Bernardo do 

Campo. 

 

WEBGRAFIA 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000646051114
2011051416506447.pdf   acesso em 28/03/2012. 
   

http://iblioteca.fe.unb.br/pdfs/2010-03-191048zoiaprestes.pdf.  (março de 2010). 

Acesso em 23 de outubro de 2011, disponível em Biblioteca da Universidade 

Federal de Brasília. 

 

http://books.google.com.br/books?isbn=8562540242  . (s.d.). Acesso em 19 de 

março de 2012 

 

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/04/pais-tem-146-milhoes-de-

analfabetos-aponta-censo.html . (abril de 2011). Acesso em 28 de março de 2012, 

disponível em g1. globo.com 

 

http://mensagensepoemas.uol.com.br/reflexao/estrela-do-mar.html . (s.d.). Acesso 

em 29 de setembro de 2011, disponível em Mensagens e poemas. 

 

http://www.skoob.com.br/livro/resenhas/51903. (s.d.). Acesso em 2012 de março de 

2012, disponível em Skoob. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EBdoR_PtuSg. (s.d.). Acesso em 28 de setembro 

de 2011, disponível em you tube. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006460511142011051416506447.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006460511142011051416506447.pdf


 
 

125 
 

APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1   A IMAGINAÇÃO NA SALA DE AULA – 1ª entrevista com a 

professora de classe no dia 21 de abril de 2011 

 

S – sujeito entrevistado 

E – entrevistador 

T - aluno 

LF- aluno 

Th – aluno 

A - aluno 

 

S:  Os alunos que eu acho interessante você acompanhar nesse estudo são: 

o primeiro é...é o T que foi aquele que eu  primeiro  comentei, por conta do desenho. 

Ele é um aluno que desde o primeiro dia de aula ele...ele desenha o tempo todo. 

Desenha, desenha, desenha...se você fala que não tá na hora de desenhar e tirar o 

caderno de desenho da frente dele, ele vai corrigir a apostila, se ele está numa aula 

de correção coletiva, de matemática ou o que seja ele vai ficar desenhando na 

apostila nem que seja para ficar contornando o nome dele, fazendo arabescos;  ele 

sempre está com um lápis, uma caneta na mão  fazendo alguma coisa. 

 

E:  E ele presta atenção? E ele.... 

 

S:  Não...... ele desvia. Então eu...eu percebi também que no início da 

explicação ele está focado aí ele dá aquela viajada aí eu tenho que a todo momento 

dá uma chamada nele, né... pra voltar a atenção à aula. Esse é o Titó, depois eu vou 

voltar a falar um pouquinho mais do Titó.  

 

E:  Tá!  

 

S:  E ele tem um desenho fantástico. 

 

E:  Mas os  pais dele, você falou, são arquitetos. (fala da autora) 
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S:  São arquitetos. 

 

E:  Então ele vive nesse meio, provavelmente ele vê os pais desenharem. 

 

S:  Vê e os pais veem os desenhos dele e eles acham super bacana e que 

ele tem um desenho muito legal. 

  Bom, tem o T e tem o LF que eu nunca notei a..... esse interesse pela 

arte até a ida ao Jardim das Esculturas no Ibirapuera. Eu vi que ele ficou ali atento 

às explicações do monitor, foi fantástico, eu falei: nossa, ele sempre dá muita bola 

fora nas discussões em sala de aula. É aquele que quer sempre ser engraçado, a 

gente fala que ele parece um ET social, sabe, porque ele é alegre mas só faz piada 

fora de hora, os comentários  nunca tem muito a ver, as crianças dão risada, meio 

sem noção, sabe aquele assim...mas um cara... bacana. Mas mostra uma 

imaturidade muito grande ...né, ele toma medicação forte........tem déficit de atenção 

mas ele teve problemas assim de ter muitas convulsões a noite, então essas 

convulsões, ele tinha micro convulsões a noite que parece que ...eh..... que parece 

que deram origem a...a... danos, eu não sei muito bem mas é uma questão 

neurológica bem séria... né....   mas o social dele é super legal, ele tem muitos 

amigos só que  pedagogicamente,  é fraquíssimo (fala enfática), muuiiito fraco. 

Então ...é uma, uma criança que eu tenho que tem que ter um acompanhamento de 

perto, muito muito muito próximo, né, para ele progredir. Porque ele chegou na sala 

de aula na contagem de  notas como o mais fraco da série; o texto dele era ilegível. 

E:   Essas crianças para quem você está dando aula estão... 

 

S: No terceiro ano. 

 

E:  E essas crianças tem idade entre... 

 

S:  Entre 8 e 9 anos. 

 

E:  Ao longo do ano eles estão completando 9 anos. 

 

S: Isso. 
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Em matemática, no LF  eu também percebi uma coisa: o raciocínio dele é 

muito bom mas não tinha estratégia, procedimento, cálculo mental errava conta 

assim de bobeira e agora deu um salto. Então é outro que eu tô acompanhando. 

 

E: Do começo da ano pra cá....... 

 

S:  Nossa, melhorou muito, muito. 

Agora, no ano passado parece que ele também não tinha...(interrompeu a 

fala) porque eu dou aula de apoio  de matemática para o segundo ano. 

 

E:  Ah, você ainda está com as aulas de apoio? 

 

S: Tô. 

 

E:  Eu pensei que agora você estivesse só como professora de sala. 

 

S:  Não, continuo com essas aulas de apoio e eu tenho a impressão que esta 

sala não caiu nas minhas mãos por acaso. Eles têm o aspecto pedagógico fraco e 

alguns alunos com questões pedagógicas porque eu sou uma professora de apoio. 

Então eu já lido há algum tempo com crianças com déficit de conteúdo muito grande 

e o ano passado eu ganhei fama porque o apoio de matemática, para algumas 

crianças... deixa eu explicar melhor; o que acontece: o (nome do colégio) é uma 

escola muito forte e tem crianças que têm uma dificuldade em acompanhar a sala de 

aula, tem muito conteúdo e exige muito da criança. quando a criança tem essa 

questão em uma disciplina, ela acaba...ela fica no apoio no primeiro, no segundo, no 

terceiro ano ela acompanha com o apoio mas chega uma hora em que ela realmente 

não acompanha mais e não consegue ir para as outras séries. 

O que aconteceu no ano passado..... ééé......(pausa), eu,entre aspas, 

revolucionei o apoio. Do meu jeito, eu criei jogos, trabalhei de formas super 

diferentes, crianças que passaram pelo meu apoio no ano passado não precisam 

mais de apoio. Isso nunca aconteceu.....Bem, alguma coisa tem... de diferente. 

Crianças que eram C, D ( critério de avaliação)  ficaram co B, ou seja, não 

precisavam mais de apoio.É claro que passaram muitas crianças por mim o ano 

passado e ainda tem algumas com algumas questões pedagógicas em outras áreas. 
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Agora o que acontece, quando formaram este grupo neste  ano (2011), eles 

pegaram crianças de três grupos diferentes e muitas delas haviam sido minhas no 

ano passado, concentraram muitas crianças do apoio. Então, eu peguei um grupo 

que é pedagogicamente fraco, só que.... o meu olhar tava muito voltado para 

matemática mas a partir das nossas discussões (entre ela – professora e eu – a 

autora) eu passei a direcionar o meu olhar para outras produções. Porque tem que 

se ver muito a linguagem, a produção de texto da criança, a gente tem que ver a 

produção oral e a produção escrita. Mas eu não tinha o olhar para essa 

produção...ééé.... por imagem. 

 

E:  Que é outra forma de linguagem. 

 

S:  Que é outra linguagem, que é outro recurso que essas crianças têm e é 

muito forte. Em matemática a gente percebe...ééé...para compreender um problema, 

as crianças de segundo ano usam muito, ainda, a imagem para representar, para 

ajudá-la no seu raciocínio, para compreender o problema. As do terceiro, já não tem 

mais essa necessidade; a gente não vê mais ela fazendo isso; elas já usam o 

número como representação de fato. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro: 

eu tenho que compreender um problema que se passa num parquinho. As crianças, 

no ano passado, você poderia encontrar várias desenhando os brinquedos do 

parquinho, distribuindo as crianças pelos brinquedos para saber a quantidade de 

crianças que estavam no parque, elas desenham escorrega, elas ficam às vezes 

quinze minutos para pensar como vai desenhar aquele brinquedo quer dizer, ela não 

está presa à matemática, ela está querendo visualizar aquilo. Nesse conhecimento, 

a criança passa  para representações de um número. Agora esse brinquedo passa a 

ser um traço, um ponto, ou seja, ela não precisa mais daquele... concreto. Mas , eu 

percebi, em língua portuguesa eu vejo crianças com muita dificuldade no texto que 

usa o desenho no seu planejamento de texto...... 

Eu fiz uma escrita no início do ano, em fevereiro, que precisava criar um 

personagem. Era um personagem fantástico, um gigante. O T, ele...ele.. me 

entregou uma página de personagens; enquanto outros estavam com a folha 

pautada pensando nas características do personagem que estava na sua 

imaginação, o T precisava traduzir isso para o papel na forma de desenho e ele fez 

vários estudos e me mostrou aquela página coberta daqueles personagens muito 
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engraçados e tal. E ele falou o que achou, que não estava muito satisfeito e 

perguntava: “Cris, não estou satisfeito, o que você deste... e deste”, primeiro ele vai 

desenhar e depois ele vai descrever no papel... e aí é um fiasco...(pausa)... porque 

no desenho tá lindo mas para traduzir aquilo, fica muito difícil. Mas ele tá 

crescendo...tá crescendo, porque... eu tenho feito várias aulas em que  a gente lê 

textos, compreende textos, desenha parte do texto, então esse desenho é mais um 

recurso para eu ver se ele compreendeu aquela passagem da história, então ele vai 

me mostrar essa compreensão através das respostas, da interpretação e do 

desenho que ele faz.... não é! 

Então eu tenho o T e o L F. 

O T que logo de cara eu percebi que tem esse interesse pelo desenho, essa 

afinidade....o LF que está desabrochando na linguagem e que agora está 

desenhando fantasticamente (com entusiasmo), você vai ver o material, o Felipe um 

garoto super ansioso que fazia terapia, não faz mais terapia, com dificuldade em 

matemática, língua portuguesa....tudo ....nessa avaliação, deste mês, o desenho que 

ele fez de um personagem que eu quase caí dura.... porque...foi outra revelação. 

Esse vai ser mais um que...  ter esse olhar diferenciado vai ajudar com que ele 

desabroche. 

Porque a partir do momento que você olha e vê a criança ampliando os 

aspectos em vez de só olhar a produção em que ela ainda tem dificuldade, eu vou 

olhar para uma produção mais ampliada e eu vou olhar para o que ela é capaz de 

fazer e isso dá um resultado muito bom..... isso vai ajudar a ela....a...a  compreender 

mais os textos e eu tô acompanhando, né,...  para ver se de fato olhar para a 

produção dessa criança a ajuda a produzir textos melhores também; quer dizer, eu 

quero que ela continue é...   usando essa forma de representação, essa forma de 

linguagem mas  ela também precisa se desenvolver na linguagem escrita. 

 

E:  Sim, a linguagem do desenho é apenas uma ferramenta da qual você 

lança mão. 

 

S:  Exatamente. 

 

E:  Para ajudar a alavancar o aluno. 
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S: Exatamente. Vai me ajudar a alavancar o aluno? Não só alavancar mas 

está me ajudando a olhar esse aluno de uma forma mais completa.............(silêncio) 

Quer dizer, você tem aquelas crianças que têm uma facilidade muito grande com a 

linguagem, têm outras com habilidade com matemática, têm outros que têm com o 

seu desenho, não é? Mas gente tem que caminhar com todas as disciplinas, a gente 

tem que caminhar com todos os conteúdos; só que o que eu percebi antes, eu não 

via o desenho, isso ficava com a professora de artes e na sala de aula não fazia 

parte. 

 

E: E você acha que você, como professor de sala precisa saber desenhar 

para poder usar o desenho como mais um instrumento de avaliação? 

 

S: (pensativa) ....não. 

Na formação do professor, eu acho .....que a gente não olha para esse 

aspecto. Não sei, na formação do professor eu acho.....não sei......na sala de aula 

isso não costuma ser valorizado.........(silêncio). 

Num outro dia, tinha uma atividade de interpretação...eee.....nessa atividade 

de interpretação tinha várias perguntas e uma delas pedia a descrição do sol, o sol 

que era um personagem de uma lenda e depois pedia para você desenhar o sol 

conforme, de acordo com aquela descrição...né, (com fala mais pausada) eu olhei 

aquele sol...teve criança que desenhou um sol fantástico, outros não se identificaram 

muito e teve até aquele mais desentendido que o desenho mais parecia a praia de 

Copacabana; tava todo mundo de biquíni. 

E aquilo ficou me incomodando..... aí eu coloquei lá, (com tom de ironia) como 

toda professora: LINDO!, ADOREI! A (conceito de avaliação) e passei um vistinho 

....(com tom pensativo) mas aquilo continuou me incomodando....pensei, isso não 

está certo. A atividade pedia para desenhar um sol e o outro me desenha uma 

praia? Só faltou ali...desenhar a carroçinha do Rochinha (risos). E..e... eu falei 

...não!, isso não está certo. 

Teve uma outra atividade que tinha que desenhar, ah! Era uma história muito 

legal; era a história do Jabuti e a Fruta, um conto popular e tinha que desenhar um 

parágrafo, uma cena que estava no parágrafo tal e era assim, o final da história. Um 

final apoteótico porque o jabuti, para poder comer daquela fruta da árvore misteriosa 

o jabuti precisava aprender o nome, um nome complicadíssimo; outros bichos já 
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haviam tentado e tal e era uma velha que tomava conta da árvore e que enganava 

todos os animais. O jabuti, como bicho esperto que é conseguiu passar a perna na 

velha, aprendeu o nome, achou uma maneira de não esquecer o nome ..tal e 

chegou na árvore e disse o nome. É um final apoteótico porque o jabuti  cantando o 

nome certo, foi uma chuva de frutas, as frutas amadureceram e caíram, deu para 

todos os animais provar, ou seja, uma apoteose. E...vamos desenhar; foi a lição de 

casa para o fim de semana... só isso. 

Eu falei: 

Gente, nós já desenhamos o sol com a descrição, agora não é só o desenho 

de  um personagem, é o desenho de todo o parágrafo. 

Depois do fim de semana eu fui olhar as lições. Um colocou um jabuti, o outro 

colocou uma árvore incrível, diferente com um tronco bem....eu pensei: vai dar uma 

aula muito legal. Conversei com eles: Pessoal, vamos reler o parágrafo.... Agora 

cada um vai olhar para a sua árvore, essa sua árvore é uma árvore misteriosa? 

Porque essa árvore, vejam bem, tem que falar um nome mágico para a fruta 

amadurecer, não é? Vamos lá, será que tem um jabuti? Tem chuva de frutas? Tem 

isso, tem aquilo? (relatando a fala dos alunos)  Iiii, não! Tá faltando isso, tá faltando 

aquilo. Ah, então dá mais uma caprichadinha.  

Depois disso, a nossa sala tem um equipamento que permite você projetar 

qualquer documento, na hora né. É um scaner de mesa; então eu fui pegando as 

apostilas e aí a gente fez uma aula (fala enfática) inteira dedicada a isso: agora a 

gente vai olhar o desenho e fazendo uma leitura desse desenho a gente vai ver se a 

gente consegue recuperar o parágrafo. Era o movimento inverso; teve o movimento 

de você compreender muito bem aquele parágrafo, todas aquelas informações e 

representar no papel. Agora vamos olhar, vamos ver se essa árvore tá centralizada, 

como tá!  E a chuva de fruta, como ela é, tem movimento, tem... tem  fruta caindo; 

como é que a criança fez isso. Eles começaram a olhar para esses desenhos 

descobrindo coisas (se referindo à fala dos alunos) Olha Cris o jabuti tá com a viola, 

ele tá falando a palavra mágica, olha, por que aquela fruta tá ali encima, ela não 

parece que tá caindo da árvore, ela tá mais acima da árvore, mas ela não podia tá 

lá, mas tem um passarinho, ele pode tá pegando aquela fruta. Fui uma coisa...a 

gente olhando para cada desenho. 

 

E:  Quantos alunos são? 
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S:  Vinte e sete. Deu para a gente olhar..assim... uns sete. Entre sete e nove. 

 

E:  Nesse ritmo até que foi bastante. 

 

S:  Eles não queriam outra coisa. Eles ficaram maravilhados com os próprios 

desenhos, a imagem tava grande e lindos, coloridos, caprichados. E assim ...tá de 

dia?, tá de noite?, por que você pensou isso? e eles ficavam falando, falando e o 

desenho para eles cresceu. Quer dizer, não cresceu só pra eu olhar o que eles são 

capazes de fazer mas a sala inteira percebeu que esse desenho não estava naquela 

apostila só para enfeite. Não é um desenho, esse desenho traduz sim o que eu 

entendi da história. 

 

E:  E eles retomaram o desenho? 

 

S:  Eles retomaram. E agora quando eles vão fazer um desenho eles falam: 

Não...Pera aí!  

Eles agora têm uma outra postura e esses meninos que têm dificuldade com 

a linguagem, na hora do desenho eles fazem um negócio que é maravilhoso porque 

é assim: pera aí, essa professora vê o meu trabalho, ela me enxerga...... (pausa) e 

isso foi o que aconteceu numa avaliação.  

Quer dizer, nesse período eu observei essa transformação, quer dizer essas 

crianças que eram avaliadas e olhadas como muito fracas eram fracas em que! É só 

fraca? O que ele faz de bom? (pausa)..... Tá bom, o texto dele ainda não está 

completo, mas o que ele está precisando ? Tá precisando; encadiar melhor essas 

ações, tá precisando escrever melhor, pera aí mas ele sabe me mostrar isso de 

outra forma (mostrando o desenho do aluno). O desenho do parágrafo foi feito como 

pedido e agora, vamos olhar para o seu texto (fala dela para o aluno): O seu 

desenho está completo? Tá! (comparando com o desenho com o parágrafo a ser 

desenhado), e o seu texto? O seu texto ainda não! Então agora vamos investir esse 

texto. 

 

E:  Puxa que bacana. 
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S:  Mas agora eles sabem que: “eu sou olhado de outra forma” ( sensação 

que o aluno passa para a professora) . E agora... 

 

E:  Eeeee...tem mais um,não tem? Eram três.......ou quatro 

Você falou que eram três então tem o Titó, o Luis Felipe, o Felipe e tem mais 

alguém? 

.........pausa 

 

S:  Não........  (pensativa) 

 

E:  Eram quatro, você falou de mais alguém....... 

............pausa 

 

S:   Pera aí tem mais um sim...........ah!  o Tiago. 

Esse é um caso de autismo. Tem dificuldade, ehh........a evolução dele na 

escola foi assim: no pré era uma criança com o social complicado. Até o primeiro 

ano ele chorava, chorava; sabe aquele que olha a dificuldade e vai ficando 

transtornado. 

Quando ele foi para o meu apoio, no ano passado, ele não fazia nada.... hoje, 

não erra uma conta, tem estratégia, tem tudo. É um aluno A; e o desenho  dele, 

fantástico; faz história em quadrinho, a expressão é inata ele sabe casar direitinho 

quem fala no texto com a imagem, ele combina. Agora, dá um conto para ele 

escrever, ele é divertido, ele tem sacadas mas ele ainda tem dificuldades mas está 

se empenhando e está lá. E ás vezes eu pergunto se ele me permitiria mostrar as 

histórias dele para a turma e ele me responde “claro”; ele agora está cheio de 

amigos. 

Outro dia eu fiz um sociodrama, ele foi super requisitado, esse é meu aluno 

autista hoje dia, se bem que o grau dele de autismo é pequeno. Eu precisava que 

um aluno viesse contar uma piada na frente para a turma e adivinha quem se 

ofereceu para ir contar a piada..........ele. 

A minha orientadora, quando  eu contei para ela quis morrer. 

- Mas como assim Cris (fala da orientadora) 

- Ele é um grande contador de piadas. 
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Pausa na entrevista, a professora foi fazer café. 

 

E:  A minha pesquisa é isso: é fazer um levantamento e mostrar como as 

diversas formas de linguagem podem ser usadas como instrumentos de avaliação 

do individuo como um todo e não dividi-lo em partes específicas como  a avaliação 

de matemática de geografia de ciências. Não avaliar o aluno apenas 

quantitativamente, ou seja se a resposta vale 2 então ele tem a nota proporcional ao 

que ele escreveu e não olhar para a qualidade do que ele faz como um todo, não só 

a produção de uma avaliação.  

 

S:  A escola, eu acho, foi fechando as possibilidades do indivíduo. A escola 

vai fechando; em vez de você abrir o olhar a escola vai fechando. Na educação 

infantil ela ainda trabalha dessa maneira mais ampliada e você não tem ainda 

aqueles conteúdos definidos, né. Quando  você chega no fundamental é um 

verdadeiro massacre, você tem que ensinar aqueles conteúdos todos, as crianças 

né.... o professor se vê obrigado a dar aula atrás de aula, as crianças têm que 

aprender tudo  aquilo então o que acontece é que o olhar do professor  vai fechando 

para o que é importante hoje: aprender bem, aprender a escrever bem, segundo a 

matemática. O professor direcionou o seu  olhar para isso e a criança .....nessa faixa 

etária se viu éééé..... praticamente mutilada, quer dizer, aquilo que ela é capaz de 

fazer muito bem não aparece, como se não fizesse mais parte dela, essa 

capacidade de se expressar dessa forma (aqui no caso o desenho) passa a ser 

como se fosse uma sombra. 

É uma prontidão para a aprendizagem que é cobrada do aluno, tem hora pra 

isso, pra aquilo e você tem que ficar ligando e desligando o tempo todo e trocar de 

canal para as disciplinas. 

Lá no apoio de matemática, uma coisa que eu percebi logo de cara, não 

adiantava repetir a aula da tarde de manhã ( o grupo de alunos tinha aula no período 

da tarde e frequentavam o apoio no período da manhã). O grupo era outro, a aula 

tinha que ser outra. Eu tenho que oferecer a essas crianças uma outra...eu preciso 

ensinar essas crianças de um outro jeito, senão ele não precisaria estar lá, se ele 

conseguisse aprender com o professor de sala por que ele estaria lá? 

Não é só o professor dando um atendimento mais individualizado, a aula 

(enfática) tem que ser diferente, então o que eu precisava pesquisar para isso;  
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entender muito bem o aquelas crianças sabiam, como eles pensavam.... e oferecer 

maneiras diferentes para trabalhar aqueles conteúdos. Que jogo eu ia entrar, né, 

que tipo de atividade de jogo, se não era jogo, eu adaptava um jogo que existia com 

outra coisa eu ia adaptando aquilo.  Se para fazer uma fichinha de cálculo mental eu 

utilizar  um jogo, uma batalha de dados, para fazer uma subtração ele está fazendo 

uma infinidade de operações, o número de operações que ele vai realizar naquele 

momento é muito maior do que simplesmente resolver aquela fichinha que está 

lotada de numerozinhos.  

Às vezes numa atividade de contar os palitos,  a gente preparando uma 

atividade eu já consegui fazer contagem, fazer decomposição de um número, 

chamava um aluno: “ me ajudar a contar os palitos pra gente se organizar”. 

(o telefone tocou, ela atendeu e depois voltou ...) 

 

S:.....Criar um olhar, para esse  apoio (assim a professora chama o grupo de 

reforço) foi importante porque eu aprendi a ter um olhar diferente para essa situação. 

Então quando você veio com essa proposta e a gente começou a conversar, eu 

pensei: “pera aí, isso aí vai me ajudar muito. Eu não tinha pensado  nisso, deixa eu 

pensar o que a Mara  tá vendo. Deixa eu ver como que a gente, como que eu posso 

ter isso na minha sala de aula, como eu faço para observar mais e ao longo desses 

meses eu acho que as crianças estão respondendo. A partir desse meu olhar ela 

está vendo uma resposta de fato. 

 

E:   Nossa, essa sua observação é muito incentivadora para a minha 

pesquisa. 

 

Nesse momento a professora me mostra alguns trabalhos realizados pelos 

aluno onde eles tinham que desenhar a morte como descrita no texto. Os desenhos 

e textos estão documentados em imagens que serão colocadas em anexo na 

dissertação. 

  

 

E:  Gente! O que é isso! Que coisa ótima.....  
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S:  Esse é do T. A morte dele tem seis dedos na mão... (risos.....enquanto 

olhávamos os desenhos) 

 

E:  O que prende, o que me chama atenção no desenho dele são os detalhes, 

como naquele outro que eu peguei onde ele pinta o fogo no prédio com aquela 

mistura de cores, o amarelo, vermelho...... 

 

S:  Aqui fica claro que ele não entendeu nada do texto, ele viajou...... O 

desenho do Titó não tem nada a ver com a história, ele desenha o inferno, mistura a 

morte como diabo....... Por exemplo, para descrever a morte , o cara , o velho tá 

deprimido........eles escolhem cada texto.......Ele diz: 

Se o Senhor não me ajuda, peço ajuda ao diabo, o capeta, cachorro louco 

nã...nã..nã..me mande a morte e ele misturou a morte com o diabo, com o inferno ou 

seja ele não conseguiu mesmo entender..... 

 

E:  Mas como você falou, que texto hein! 

 

S:  uuuuuuuuuuuuuu 

 

E:  É tudo produção deles, né? E ele foram desenhando de acordo com o 

texto, com o que você falou..... ou com o quê! 

 

S:   Não esse era um estudo deles. Eles tiveram que grifar no texto  conforme 

eles entendiam o que estava escrito. Eles tinham que grifar e você vê, o Titó nem 

grifou nada. 

Olha o LF......................ele colocou a morte bem no centro, coloriu  

tudo.....Olha só (mostrando um desenho de um aluno considerado bom),olha o cara 

bom..............desenhou, a capa preta, a gola, a foice conforme a descrição e só, não 

coloriu nem se preocupou em fazer nada além do que foi pedido. 

 Olha esse, colocou estrela cadente, casinha, parece 

Copacabana......................... 

 

Passamos um tempo olhando os desenhos 
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S:   Olha esse, desenhou os ossos fazendo barulho clac,clac,clac. O texto fala 

do barulho que fazia enquanto a morte se mexia: “ era uma velha caveira com os 

ossos soltos balançando. O queixo batia e fazia um estranho barulho”. Ele leu 

imaginou os ossos, ouviu o barulho e criou a imagem da morte para ele. 

Olha esses que são desenhos de alunos bons. O que será que acontece com 

eles para eles terem um desenho tão sem graça. 

 

A partir de 40min de gravação nós ficamos falando sobre os desenhos e 

todos foram documentados para uma possível análise. 

 

Aos 45 minutos e 40 seg. aparece um outro dado interessante que ,agora, 

não se refere ao desenho e sim à interpretação de texto. 

Os alunos deveriam responder  a uma pergunta. 

 

S:  A fábula conta que era um velho que estava deprimido porque ele era  

aposentado e ganhava pouco com a aposentadoria, ele tinha sido lavrador  e tinha 

ainda que trabalhar. Ele trabalhava como lenhador. Ele perdeu a mulher, e isso é 

muito interessante, tá gravando? 

 

E:   Tá! 

 

S:  A avaliação que eu tinha que corrigir aparecia uma questão que ela tinha 

que perceber que o estado dele, a depressão, o desânimo tudo, tinha a ver com a 

velhice. Mas um grande número de crianças associaram isso com a perda da 

mulher, porque para eles, o que é a velhice para essas crianças? 

O texto mostra ele como uma pessoa não sociável que fugia dos amigos, não 

visitava os filhos, nem queria saber dos netos e nem bisnetos (trecho do texto). 

Quando eu fui resgatar essa história com eles em sala de aula eu falei:como ele 

era? 

Aí um aluno disse: 

- Ele era um homem desprezível. 

- Desprezível? Por que desprezível? 

- Ele não visitava os netos. Um avô que não visita os netos é um homem 

desprezível. 
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- Essa é a visão de criança. Um homem velho que perde a sua esposa tem 

todo motivo para estar deprimido e triste, mas o que é a velhice para eles, eles não 

têm noção, são crianças ainda. Entender a velhice.... 

 A escola tinha um gabarito e eles tinham que responder a uma questão e eu 

levei em conta a morte como motivo para a tristeza . Para a escola a morte da 

mulher seria uma resposta errada. Para as crianças que responderam a morte eu 

considerei meio certa. E eu quando li o texto pensei: Péra lá, um homem que ficou 

viúvo, ele fala que perdeu a mulher cedo .... (lê o trecho do texto que fala da 

passagem da perda da mulher)...”o que vale a vida de um homem sem a mulher”, 

olha que frase ! “o que vale a vida de um homem que não consegue erguer um feixe 

de lenha”, aí sim. Pra esse homem a vida tava muito ruim por conta da velhice e por 

conta da perda. Ele fugia dos amigos por conta do luto que ele vivia, ele não 

superou essa perda...né, e as crianças perceberam isso. Então aqueles que falaram 

que ele era muito triste, para explicar a razão do humor do velhinho eles falaram: 

porque ele perdeu a mulher, e está certo !!!  Eles não colocaram que era o peso dos 

anos, a velhice que respondia a questão mas eles colocaram a perda da mulher, 

mas pelo gabarito não tinha isso, não tinha essa possibilidade. 

 

E: Aí é uma questão pedagógica.... É aí que eu acho que o professor tem que  

ter essa visão, o professor tem que aprender a ter esse olhar  também, de não 

seguir apenas......você não deixou de cumprir o que o conteúdo da disciplina te 

pedia, você apenas teve um olhar a mais, um cuidado a mais de ver qual era o 

universo dessas crianças e como eles se colocavam dentro dessa história. 

 

S:  A criança quando ela lê um texto, todos nós, ao lermos um texto, não só a 

criança , a gente coloca em jogo os outros textos que gente conhece mas a gente 

coloca em jogo,também, a nossa experiência de vida, certo? Eeee......às vezes nós 

professores temos uma dificuldade de interpretação e a interpretação da criança não 

é mesmo do ponto de vista da gente. A gente tem que levar em conta a experiência 

que ela tem como criança que ainda tá.............na flor da idade mas no 

sentido.......ela não tem a visão do adulto, o que eu tô querendo dizer é que ela não 

tem a experiência de um adulto ela ainda não passou pelo que nós já passamos. A 

própria noção de tempo é muito diferente da nossa. 
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E:  Com certeza! 

 

S:   Quer dizer, você falar de velhice com uma criança de oito anos........é 

muito complicado. O quer dizer isso....... eu falo pelo estudo da história e da 

geografia. A gente faz um estudo da cidade de São Paulo de 50, 100 anos, entender 

o que são 100 anos é a mesma dificuldade da gente quando alguém fala do início da 

Terra, dinossauro, a gente fala disso da boca pra fora, a gente não sabe o que 

significa 1 milhão, 1 bilhão de anos, ninguém passou por isso. A gente não tem 

como mensurar isso, então a criança também não tem como mensurar o que é ser 

velho, ela não tem como objetivamente pensar sobre a velhice. É muito difícil.... 

  

(Na gravação trecho entre 52minutos e 56 minutos -Trecho gravado que é 

uma troca de ideias entre a professora e eu) 

 

Retomando... 

 

S:  O T, no ano passado, era uma criança que tinha problemas de 

compreensão, ele não parava quieto em sala de aula, ele........tava....como a gente 

diz descendo a ladeira. Todos os conceitos dele estavam baixando, o que era C ele 

tirou D, o que era B virou C, a atitude era péssima. Era um menino assim, que deu 

problema desde o pré. Deu problema, tá.  Por exemplo: 

(procurando referencias do ano passado em anotações)  

Acha algumas anotações: 

Distraído,......................terminou com D. 

 

E:   Com D?   

 

S:  Terminou com D em língua portuguesa.( continua a procurar mais 

anotações para dar o perfil do aluno no segundo ano quando era aluno de outra 

professora) 

 Dificuldade para pensar, inquietude corporal, não tem limite, todas as lições 

incompletas e outros problemas. 

Esse ano........(Muda a pilha de anotações)..... B na primeira avaliação. Faz 

todas as atividades, é um aluno que quando eu entrego a apostila com alguma 



 
 

140 
 

correção para fazer ele imediatamente.....”péra aí, Cris....” e eu falo “Não é agora T”, 

ele não quer nem saber, ele não quer deixar nada para depois é a 

responsabilidade.... em tudo. Faz todas as tarefas, é pontual é outro menino. 

 

E:  Se as aulas começaram em fevereiro e nós estamos em abril..... tem dois 

meses. 

 

S:  Não deixa de fazer as tarefas, tudo direitinho, a única questão é aquela 

que a gente comentou às vezes ele tá no meio de uma lição, dá aquela distraída, 

aquela viajada e volta. Numa conversa com os pais eles disseram que no ano 

passado ele não gostava de ir para a escola. Agora ele é outro, gosta da escola 

volta pra casa animado, conta o que aprendeu, tá adorando ciências voltou a gostar 

de ler, já não estava gostando mais de história nenhuma. Mudou o interesse dele 

agora ele faz as coisas com prazer, mudou totalmente; a relação dele com o 

aprendizado mudou.......... o aproveitamento dele está mostrando isso. 

Diante de um texto difícil como esse ele se saiu muito bem, mas também 

porque pegou essa tarefa, essa avaliação, ficou concentrado e você via no rostinho 

dele que ele estava empenhado. Tem que desenhar, eu vou fazer o desenho (com 

ênfase). Esses três que eu estou te mostrando é isso.... ; o outro, eu já acabei a 

avaliação, porque já respondeu as perguntas já fez o tinha que fazer e pronto. Estes, 

“tenho tempo para continuar aqui?”,” Posso colorir o desenho?”. Pode.  

Percebe, é uma relação com esse objeto, diferente......porque tô dando o meu 

máximo, então, além do empenho traduzido na respostas que eles deram, na forma 

como ele marca o texto, tentando entender porque tava um texto muito difícil e com 

o desenho, é mais uma ferramenta pra gente ver o que ele entendeu do texto, até o 

que não entendeu. E você vê que ele mistura a morte com diabo na mesma pessoa, 

ou seja, ele não entendeu essa passagem no texto. E isso no desenho fica claro. 

 

(Trecho da gravação com troca de ideias sobre os desenhos) 

Retomando a análise das atividades 

 

E:  o que eu achei bem interessante nisso ,  é o desenho  como uma questão 

onde eles pedem para fazer um desenho da morte conforme descrita no parágrafo 

número... e aí é uma pergunta de atenção, de compreensão e interpretação de texto.  
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S:   É eles desenham não a morte que eles imaginam mas a morte que é 

descrita no texto e isso foi muito legal porque todos foram para o texto. A partir 

daquela aula, né, que a gente foi conversou mais, péra aí, o que diz o texto. Não era 

desenhar a árvore dessa fruta fantástica que eu imagino. Eu tenho que remeter ao 

texto para saber que árvore era essa aqui, ah! Chovia fruta e quem estava ali nessa 

cena, ah! tem o jabuti, ah! tem tanta fruta, dá para todos os bichos provarem?, tem 

muita fruta caindo nesse desenho? Tem bicho provando? 

Tem que saber interpretar uma cena descrita, e uma das coisas que eles 

precisavam entender era o sentido dessa expressão “chuva de fruta”, por que a 

gente usa essas palavras e o que isso quer dizer. E isso invoca a língua portuguesa, 

é descobrir o que significa essas expressões localizar as informações, né, captar 

essas outras informações que estão implícitas no texto e eu acho bacana é que na 

avaliação a escola contempla essa forma de representação. 

A gente tá discutindo isso aqui mas às vezes isso passa desapercebido em 

sala de aula. Tá ali mas  a gente não explora, a gente não tem esse olhar. Quer 

dizer possibilidade a escola dá mas o professor, quanto ele realmente está olhando 

para isso, de que forma ele percebe isso. 

 

S:  Agora eu vou atrás da outra produção enquanto você 

fotografa....................... 

 

Voltando.................. 

 

S:   Eu li um livro logo na primeira semana, com eles, e eu percebi.... eu li o 

livro antes, achei bem bacana, adequado , adoro ler histórias e aí foi uma forma de 

desenvolver um vínculo com eles, quando você conta histórias isso se forma 

rapidinho. Quem conta uma história para uma criança você conquista ela. 

Aí, bom.... comecei a  ler o livro, só que teve um envolvimento que eu não 

esperava. Era a história de um garoto que sai de casa. Ele não tinha família, era 

órfão, meio lelé  e não era muito querido. Ele é banido da cidade e começa uma 

aventura pelo mundo e encontra sete gigantes. Logo que ele sai ele encontra um 

homenzinho que dá a ele um grão mágico e ele faz um pedido. Ele quer o que: uma 

mãe, uma família e aparece uma vaca. Ele  diz: Puxa! Eu queria uma mãe e aparece 

uma vaca?  Enfim... eu achei tão bonito, porque ele monta na vaca e ele é tão 
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desajeitado, essa criança que quando ele consegue  ficar  encima da vaca, ele está 

ao contrário. Essa imagem pra mim é a imagem dessa turma que eu recebi desses 

meninos atrapalhados (entusiasmada) encima dessa vaca que eu já me identifiquei, 

amorosa, bonachona que vai acompanhar ele nessa aventura que vai ser esse ano 

e ele resolve continuar de costas para que a vida o surpreenda. 

 

E:  Olha....! 

 

S:  Eu achei isso tão fantástico, incrível.  Eu li essa história durante a primeira 

e  a segunda semana e essa imagem dessa criança de costas pra vida, diante de 

tantos acontecimentos surpreendentes, eu achei isso fantástico, incrível. E eles 

compraram essa ideia, só que no final da história, essa vaca era a própria mãe dele 

só que ela tava encantada. E a mãe é isso, toda vez que ele precisa ela tá ali por 

perto, só que ele não percebia ele só vai perceber isso no final, e aí a mãe é uma 

princesa. Ele termina encontrando a mãe, indo morar num castelo, superando todas 

as dificuldades. 

Então eu peguei essa história como um desfio a vencer, nós vamos ter 

dificuldades.... 

 

E:   E o que você fez com eles, com essa história. Como não era uma 

atividade que estava programada, como você encaminhou essa atividade. 

 

S:   O envolvimento deles foi tão grande que eu propus uma escrita deles. E a 

escrita qual foi, eles iriam fazer uma nova aventura do João, que era esse 

personagem. O João encontrou os sete gigantes e agora ele vai encontra o oitavo. 

Mas como tava a vida dele? Ele tava vivendo no luxo, no castelo, tava tudo bom.  

 

E:   Então você continuou a história, você pediu que eles criassem o novo 

gigante, o novo desafio. 

 

S:   Mas por que o João vai sair de casa, a gente deixa o conforto?........ e aí, 

nossa.... foi um monte de ideias tinha criança que falava ele tinha tudo mas era 

muito chato, era um tédio. O castelo era um lugar chique e o João era um menino 

aventureiro, ele queria ação para a vida dele. Eles falavam e argumentavam. 
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Então a gente fez a proposta, tinha um encaminhamento, eles tinham que 

criar esse novo  gigante, tinham que procurar uma motivação: o que esse João quer 

para a vida dele. 

Aí um falava assim: “ele quer um pai”; o outro :”ele quer um companheiro” 

porque ... olha que loucura.....quando a vaca se transformou na mãe ele ganhou 

uma mãe mas perdeu o companheiro de viagem...........Porque a mãe, não é 

companheira............. companheira de viagem. Teve criança que disse que ele 

queria um irmão, as histórias que eles criaram foram fantásticas. Depois que eles 

escreveram a história a gente fez................primeiro eles tiveram que criar esse 

personagem, tinham que criar o lugar desse encontro do encontro com esse 

personagem, tinha que ser um  lugar  fantástico; ele também tinha que  resgatar 

esse gigante interno, qual é o seu gigante interno, o eu tenho que enfrentar na 

minha vida e esse lugar fantástico também é um lugar de sonhos porque é o mundo 

interior.  

Ah!, Pode  ser o mundo do Bob Esponja? ( Risos)  Vamos pensar em algo 

diferente, agora . Então eu falei , não!  Aí apareceu um deserto azul com as areias 

azuis. Aí veio, vamos pensar, que lugar fantástico é esse,  

 

E:  Numa discussão coletiva? 

 

S:   Numa discussão coletiva. Então péra lá, o que é um lugar  fantástico...aí 

vamos então dar uma viajada mesmo, né..... Tem que ser um lugar coerente, eu vou 

encontrar.........então teve um grande urso polar numa paisagem de gelo, teve um 

gigante feito de areia numa ilha tropical, teve um gigante que morava dentro de um 

vulcão, teve um gigante que morava dentro de um buraco sem fundo que o João foi 

caindo, caindo, caindo... tudo aconteceu enquanto ele caía. Então eles vão 

buscando, né....Aí apareceu toda essa paisagem fantástica nessa busca e nesse 

encontro com esse novo gigante onde eles buscavam um pai. Por que? Porque eles 

queriam completar uma família. Então foi uma produção para início de ano, muito 

interessante. 

A próxima produção que eu vou começar com eles e  eu vou começar na 

próxima semana....... vai ser uma história de amor....... baseada numa lenda. São 

personagens super antagônicos que é um grão de areia e uma estrela e eles vão ter 

que criar o encontro desses dois, eles vão ter que vencer esse obstáculo da 
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distância.....só que eu vou buscar a nossa inspiração pela música . Tem uma lenda 

que eles já conhecem, que a gente já trabalhou bastante que é uma lenda de como 

foi criada a  estrela do mar, que aí tem uma música também que fala disso a história 

de amor do grão de areia com a estrela  e eu descobri uma música de capoeira que 

fala dessa história de amor mas  a música é de capoeira.  

Então eu quero trabalhar agora com essas outras formas de expressão 

porque eu estou trabalhando também poema. Porque é assim, tem música que 

conta história....nossa, nós fizemos uma baita discussão do Samba do Ernesto que 

foi sobre língua; quando eu coloquei a letra do Samba do Ernesto e fui falando, 

né....eles falaram: mas que língua é essa?...... da onde?.....de que país?......mas fala 

outra língua?............. Ah! Fala outra língua?....Péra aí!..... Aí gente leu tudo, a gente 

ouviu a música agora vocês vão ler a letra e eu falei: olha, eu acho que essa música  

conta uma história, será que vocês são capazes de me contar essa  história que 

está dentro dessa música? 

A história o seguinte; É um cara que foi a uma festa e não sei o quê e  o 

Ernesto deu  um bolo e não sei o quê, contaram em detalhes toda a história. Aí eu 

falei: se a história é em outra língua como é que vocês descobriram tanta 

coisa?..........então a língua é a nossa!...........mas por que vocês também acharam 

que era diferente?    

Aí eu fui puxando todas as nossas discussões das leituras de história e 

geografia no acesso á educação, na linguagem popular, na nossa língua, na nossa 

língua rotineira.. nã ,nã ,nã, na fala culta  na,na,nã..., toda uma discussão; então eles 

já têm isso, tem música que conta história, tem poema que conta história, tem 

história escrita em prosa, então  a gente agora vai trabalhar com isso também. Então 

vamos ouvir uma música que conta história e essa da capoeira é legal porque  o 

foco é o personagem do grão de areia e você tem uma descrição do grão de areia e 

aí a gente vai para o desenho; a gente vai ouvir a música, a gente vai construir esse 

personagem do grão de areia, vai desenhar esse grão de areia. Mas como eu vou 

desenhar esse grão de areia;  ele tem características fixas para eu fazer um 

desenho bonito, depois eu não vou ter mais fonte de inspiração para essa estrela, aí 

eles vão ter que imaginar. 

E aí a gente vai planejar esse encontro e eu também quero trabalhar com 

esse confronto de ideias porque eu preciso dar recursos para essas crianças que 

têm dificuldades. 
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E:  seria muito interessante a gente ir acompanhando essas crianças por 

etapas nesses projetos para a gente ir coletando esse material 

 

S:  Porque tem esses quatro para você olhar e pensar em quais você quer 

acompanhar. 

 

A professora mostra alguns estudos, roteiros e desenhos elaborados pelos 

alunos. Eram muitos e bem elaborados, pediu para desligar o gravador e continuou 

a comentar sobre outras atividades isoladas que ela preferiu que não fossem 

gravadas. 
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APÊNDICE 2    A imaginação na sala de aula – 2ª entrevista com a professora de 

sala -  25 de Janeiro de 2012.  

 

Entrevista realizada no apartamento da professora onde ela mostrou e 

analisou não só os trabalhos dos alunos mas o processo que teve início em fevereiro 

e se desenrolou durante todo o ano de 2011. 

Esta entrevista foi feita em 25 de janeiro de 2012 onde a professora faz uma 

análise do processo e o que foi alcançado ao final do ano letivo de 2012. 

 

S:  Vamos lembrando do que a gente começou a falar  porque assim a gente 

vai refrescando a memória a memória, não é. 

Eu acho que o T se tornou assim muito interessante para esse estudo, eu 

acho, por uma escrita que ele fez no dia 25 de fevereiro, sabe....... 

Eu tava lendo com eles um livro do Drauzio Varella contando a história de 

São Paulo, aquele “Nas Ruas do Brás”49 e eu resolvi fazer um pequeno registro. Eu 

falei, nossa a gente tá lendo, conversando tanto, quero ver como essas crianças 

registram isso. 

Eu já tinha feito uma escrita com eles e percebi que ele tinha muita dificuldade 

na escrita, era um aluno que tinha vindo para mim com um histórico de questões 

atitudinais bem grande e por conta disso ele tava com varias lacunas, né. Depois eu 

fui percebendo o grande potencial que ele tinha mas até aí eu não sabia nada, né. 

Eu sabia que ele tava com uma grande dificuldade na escrita e eu pedi para fazer 

esse registro. Bom, então eles tinham que escrever o que eu tinha lido sobre os 

avós paternos do Drauzio e os avós maternos. 

Então ele escreve isso aqui: 

“Os avós paternos do Drauzio.  

O avô lia livros para a marida dele e montou uma linha de meio de trasportes 

de frutas, chocolates e vegetais assim por diante”. ( trecho da escrita do sujeito A 

pela professora. O texto completo encontra-se nos anexos). 

Bom, hã..... Não se alongou em nada, essa maneira de terminar “e assim por 

diante” ele escreveu o mínimo, é como se tivesse colocado “etc”. Tá bom já isso,não 

é? 

                                                        
49

 Nas Ruas do Brás – VARELLA, Drauzio. Cia das Letrinhas, 1ª edição. 2000. Gênero: Infanto-
juvenis – Literatura juvenil 
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E os avós maternos: 

“Os avós maternos eram bombeiros, salvavam vidas era uma vida trágica, via 

mortes, pessoas queimadas, sangue não saia de sua cabeça, morre aterrorizado”. 

Bom, essa coisa dos bombeiros, essa vida trágica, isso não tinha nada na 

história. 

 

E: Não? 

 

S: Isso tudo foi da imaginação dele. 

 

E: E o que eles eram? 

 

S: Não tinha nada a ver com isso, eu já nem me lembro mais. Nunca foram 

bombeiros. “Morre aterrorizado”. 

 

E: Que ótimo. 

Quando eu li isso eu fiquei assim abismada. Minha nossa, o que será que ele 

está entendendo dessa leitura porque tudo isso ele inventou, inventou literalmente. 

 

E: Não era que ele trabalhava como telegrafista no corpo de bombeiros. 

 

S: Era telegrafista, era 

 

E: Não era isso? 

 

S: É. Então ele pegou a palavra bombeiro e viajou nisso. Se era bombeiro, ele 

pegou o telegrafista, ele não deve saber o que é um telégrafo, né... então ele só viu 

bombeiro, se trabalha como bombeiro é apagando fogo e se apaga fogo é uma vida 

trágica. Devia ver mortes por todo, lado então é uma vida trágica, é tudo o que ele 

sabe sobre os bombeiros. Então é assim, o que é engraçado é que o que eu não sei 

eu preencho tirando da minha imaginação. Não é? E é essa a forma mesmo, e a 

partir disso eu resolvi então fazer um desenho, um outro tipo de registro. Eles iam 

agora desenhar essas ruas, desse bairro, do Brás com os elementos que a gente já 

sabia que tinha e o que a gente não sabia podia preencher com a imaginação. Agora 
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não ia ser mais uma surpresa, mas seria um exercício: Como eles imaginavam essa 

época. Essa, esses cinqüenta anos atrás, que seja, como seria a vida na cidade e a 

idéia seria depois, como a gente faz um estudo do meio em São Paulo e olha os 

prédios, faz um estudo, mostra fotos, depois fazer esse estudo comparativo, éééé..., 

o que eles já sabiam o que tinha, né..., então eles colocaram essa linha de 

transporte que era uma carroça levando frutas e verduras,  colocaram a estação de 

trem, então eles desenharam ficou uma beleza e depois eles falavam: mas tinha 

isso? não tinha? posso colocar uma bicicleta? posso colocar... já começou todo uma 

, uma preocupação de esses elementos pertencerem ou não a essa época esse 

tempo histórico ou não e quando eu  falava o que você não sabe você pode inventar 

eles ficaram, ééé..., até muito surpresos com essa possibilidade. Eu falei não tem 

problema faça como você pensa que... que era para depois a gente, éééé..., vai ser 

engraçado depois quando a gente comparar com as fotos antigas e ver de fato qual 

era a realidade. 

 

E: Então você não mostrou as fotos antigas.Você primeiro deixou... 

 

S: Deixei eles viajarem, né..., e aí eu acho que começou esse trabalho porque 

eu comecei a perceber também como, éééé..., a imaginação é importante para esse 

desenvolvimento. Para esse crescimento e aprendizagem deles e isso foi ficando 

assim, se tornando  sempre presente e aí eles aprenderam até falar assim: “O que a 

gente precisa para aprender e eles falavam: a imaginação”. A gente tem que ser 

capaz de criar as imagens, de tentar perceber do nosso jeito e depois a gente 

mostrar isso de alguma forma e depois comparar como cada um está pensando 

sobre esse objeto de estudo que era. Então esse trabalho do Titó foi muito 

engraçado, 

Aí ao longo do ano eu desenvolvi vários projetos de escrita. Eu tinha muitas 

crianças com questões assim..., que precisavam se desenvolver mais e uma coisa 

que depois eu fui vendo ao longo do ano, ééé..., algumas crianças que tinham esse 

histórico você acaba que, sem querer, você acaba rotulando: esse escreve bem, 

esse tem dificuldade, esse tal... e a criança também começa a se perceber como “eu 

sou o cara que não tem jeito pra isso” e mudar isso é o grande lance na 

aprendizagem, né... É a sua relação com a sua produção. Porque a criança começa 

também a desenvolver uma baixa  autoestima e toda vez que é uma aula daquele 
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assunto, ela fala “eu já não sou boa nisso”, “já vai ser um desastre” e você também 

não dá espaço para essa criança então desabrochar. 

E como é que você quebra isso, não é? Como você pode, ééé..., 

mudar..mudar esse pensamento e essa maneira de trabalhar. O que acontece, a 

gente sabe que cada criança traz a sua história, o seu repertório, repertório de texto, 

de viagem, de experiências, de trocas, tem família que conversa mais com a criança 

e aí como que você faz com aquelas que não têm um repertório tão rico, que não 

lêem porque alguma coisa na vida dela fez com que ela não lesse tanto, enfim, 

como você faz então para compartilhar essas idéias. Então, todo encaminhamento 

de escrita partia desse princípio: nós precisamos primeiro entender muito bem a 

proposta, o que se espera da criança, que muitas vezes elas não fazem porque não 

sabem o que se espera. Então primeiro essa proposta tem que estar muito bem 

encaminhada nesse sentido. A criança precisa entender muito bem qual é a 

proposta e segundo fornecer justamente esse repertório,isso que lhes falta, né... 

então para essas crianças que não tinham idéia a gente trabalhava com esse “banco 

de idéias”. 

 

E: E o que é esse banco de idéias? 

 

S: Esse banco de idéia é o seguinte: por exemplo, a primeira escrita que eu 

fiz, que deu muito certo, eu li a história que era do Joaõ e os Sete Gigantes Mortais. 

Eu li a história e eles amaram essa história. Era um menino, órfão, e que a cada 

capítulo, era uma estrutura de conto de fada então ele tinha um combate, ele tinha 

que lidar com esse gigante, com esse inimigo e vencer. Cada vez ele tinha que ir 

nessa coisa do percurso do herói que tem que vencer uma dificuldade, e eles 

adoraram. No final dessa leitura eu propus a eles que eles criassem um novo 

gigante; então não é criar a história inteira, eles já têm o personagem do João que 

eles já conheciam, eles já tinham aqueles gigantes todos. Eles tinham que criar esse 

personagem do gigante, criar uma história, uma nova aventura do João com esse 

gigante que eles criaram e eles iriam lutar, alguma coisa iria acontecer e o fim eram 

eles que iriam decidir. Então tinha que desenvolver as características e aí eles 

poderiam, nesse momento de criação, eles podiam usar a linguagem descritiva ou 

poderiam usar o desenho. Porque tem crianças que pensam melhor desenhando.  
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E: Sim 

 

S: É o processo deles e o que eu percebi e eu falei “agora vocês vão 

escrevendo as características” porque eu olhei o papel do Titó, tava inteiro 

desenhado e ele ia me mostrando – “o que você acha desse gigante Cris, você acha 

que ficou legal?” e eram desenhos. Aí eu falei então, quero ver como é que vai, o 

que vai acontecer nessa aventura. Bom, depois que eles tinham criado eles tinham 

um roteiro do que eles precisavam criar. 

 

E:  Você deu o roteiro? 

 

S: Eu dei o roteiro. Eles precisavam levar para casa, pensar, rascunhar as 

idéias e aí eu chamava aqueles que gostariam de apresentar; quais seriam as idéias 

que eles tinham. AH! Eu criei um gigante que vai ser assim que vai ser assado e 

então minha história vai começar assim e eu falava pára! Agora vamo outro. E aí 

aquela criança que já tinha tido algumas idéias podia mudar, eles falavam “eu achei 

essa idéia do meu amigo muito legal, vou mudar, vou juntar com a minha e vou fazer 

uma outra coisa. Posso fazer?” eu falava: claro, e é aquela coisa de um fio vai 

puxando o outro e quando aquilo tava fervilhando de gigantes inventados, aquela 

salada na sala de aula, “mas o meu vai voar”, o outro vai fazer não sei o que, 

excitadíssimos, loucos para escrever eu falei “agora vocês estão prontos para 

escrever a história de vocês” 

 

E:  E como fazia o LF, no caso, e o T. Eles estavam nesse meio. 

 

S: Nesse meio. Então, no início do ano quando eles sentavam era aquele 

desastre. Desastre no sentido que olhavam pra mim com aquela carinha de perdido 

e diziam para mim “eu não sei o que escrever, eu não sei. O que eu faço agora”. Por 

que? Porque eles vinham de uma linha de trabalho que eles não sabiam como se 

comportar com esse fervilhamento de idéias. 

 

E: Porque um era autista e o outro... 
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C: O LF? Não gostava de escrever, tinha dificuldade, não gostava do seu 

próprio trabalho, criou um bloqueio. 

 

E: Tá. 

 

C: e no final do ano era uma criança totalmente diferente. Você dava o papel 

para ele e ele saia escrevendo que nem  um doido. 

 

E: então nesse primeiro momento eles, tanto o LF quanto o T não..... 

 

C: Não.... uma aula inteira, uma linha, um parágrafo. E aí, vamos escrever 

mais um pouco? “não sei o que fazer”, “não sei o que fazer”, assim eles chegaram. 

Mas o primeiro trabalho funcionou dessa maneira, com o banco de idéias; depois eu 

dei um novo trabalho com um novo banco de ideias. 

 

E: mas isso tudo ia paralelo ao conteúdo da escola? 

 

C: não.... 

 

E: essa coisa de banco de idéias... 

 

C: Esse banco de ideias é algo que eu gosto de trabalhar. 

 

E: isso é seu, é da C. 

 

C: É uma escola que a escola gosta também, ela estimula que a gente faça 

isso, não é! Nas reuniões gente conversa sobre essa forma de trabalhar e cada um 

conduz a sua maneira, mas............. eu acho assim, que a diferença, acho, minha 

para talvez algumas outras aulas é que nós tínhamos vários projetos definidos e 

eu.....percebendo a dificuldade daqueles alunos consegui fazer novos projetos. 

Então a gente, realmente porque eu acredito que a gente só aprende a escrever 

escrevendo, eu tinha que fazê-los escrever bastante, mas eu também tinha que 

mudar a maneira como eles viam essa atividade. Essa atividade tinha que ser 

inteiramente prazerosa. Tinha que ser algo que quando eu falava assim nós vamos 
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escrever eles já ficavam super animados, pronto! Qual  vai ser o novo projeto, né... E 

isso eu fui vendo, fui percebendo ao longo do ano porque quando eu falava assim: 

Agora vamos....era projeto do julgamento do lobo. Nós líamos dois contos modernos 

que é “A verdadeira história dos três porquinhos” e outra da “Chapeuzinho vermelho” 

– uma visão moderna em cima os contos tradicionais. É uma coisa muito legal 

porque a gente começa trabalhar com um texto argumentativo e eles têm que 

escrever argumentos, argumentos para defender ou culpar o lobo  e a gente faz um 

tribunal. E eles levam muito a sério isso porque a gente lê a história, a gente discute 

a história – não, o lobo é culpado, não.... o lobo diz que não derrubou a casa do três 

porquinho, ele foi pedir açúcar e ele tava resfriado..... Aí a gente divide a sala. 

 

E: E aí... 

 

C: Bom.... 

 

E: E vocês escrevem o julgamento.... 

 

C: A gente organiza os alunos, uma parte são os promotores, uma parte os 

advogados de defesa e tem a parte do júri e eles levam a sério e ficam organizados 

porque eles tinham que perceber se os argumentos ééé´.... combinavam com a 

história, se tinham fundamentos com a história escrita e o que eles pudessem 

inventar. Eles levam receita médica, levam as evidências, levam o remédio que o 

lobo tava tomando; um leva um saco de açúcar para mostrar que ele tinha em casa, 

foi encontrado. Eles levam super a sério, eles armam.... – isso tinha que ser filmado 

– e o júri vai anotando e eles mostram pra mim, eu era o juiz, e depois vão lá, 

mostram para o júri e o júri anota. 

 

E: Mas esse também foi você que fez 

C: Não, esse não. Esse é um projeto da série.  A gente lê os livros, a gente 

faz o julgamento, depois eles fazem uma escrita nova também, do ponto de vista do 

lobo. Modéstia a parte a escrita deles foi sensacional porque a história agora numa 

nova perspectiva: é a avó que conta. Então essa mudança da voz narrativa também 

é muito interessante e aí como resultado eu achei que foi a melhor escrita da turma 
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porque você consegue enxergar cada um. Você não vê uma escrita igual a outra 

porque agora cada um pode contar com suas próprias ideias. 

 

E: é a autoria do aluno.... 

 

C: A autoria. Você vê como no início uns já tem aquelas idéias, eu já sei o que 

eu vou escrever e os outros: “ah, eu posso aproveitar a idéia do outro”? Eu disse 

pode, porque eu to trabalhando a escrita, a questão da organização do texto, da 

coerência. Não propriamente a criação do texto, mas ele tem que ter um texto para 

escrever, não é? E com esse trabalho ao longo do ano eu fui vendo que  depois eles 

conseguiram se soltar....não é? Que a escrita do texto tem essa dificuldade também, 

se você tem idéias demais você não consegue amarrar nada, né..., então ter esse 

equilíbrio é muito difícil para essas crianças – de saber o que eu vou escrever e a 

gente trabalha o ano todo essa coerência. Você tem uma idéia no início que você 

lança, por exemplo numa escrita do Tiago vai, por exemplo.... que eu to me 

lembrando. Era a história de um gigante que tinha um padrasto e o padrasto foi 

enfeitiçado, se transformou num cavalo, chega um momento da aventura ele se 

distancia do cavalo e depois encontra o gigante e termina a história; e a gente fica 

com a pergunta: Ué, mas o pai não era um cavalo? Não tava enfeitiçado? O que 

aconteceu com o pai? E esse cavalo? Ele perdeu esse fio no meio da história. 

Então após essas escritas eu faço essa leitura das histórias com eles e aí a 

gente aprende a fazer essa revisão do texto. O que ficou bem amarrado, o que ficou 

com os fios soltos, o que você conseguiu retomar no final da história, né..., então 

você tem que ter um controle de fato de tudo o que você quer contar, né.... Não 

adianta criar esses elementos, esse cavalo, esse pai enfeitiçado  e depois não eu 

não sei o que fazer com ele. Esqueci lá no final, né.... 

Então é importante isso, de você ter a proposta, ter um encaminhamento, eles 

saberem usar toda essa...essa criação,a imaginação e dar coerência, né... a parar,  

dar....err..hã....essa amarração final para a história ficar bem feita. E nesse trabalho, 

voltando um pouco o trabalho do lobo, eu lancei a idéia: puxa, terminou que uma das 

histórias terminava que a história não era bem assim, que os repórteres é que 

inventaram tudo. Eu falei: e se a gente escrevesse algumas notícias, quem quer 

fazer isso? Pergunta, quem queria fazer? Todo mundo queria fazer ! E eu falava: 

mas é uma só e eles diziam: AH! Cris, mas só uma?  não podemos escrever mais? 



 
 

154 
 

E aí eles iam.... por exemplo, quando eles iam acabando uma atividade eles pediam, 

posso criar mais uma notícia? E aí e gente foi fazendo um painel com essas noticias 

todas. Cada um trazia o seu jornalzinho... 

 

E: “Fala Floresta” (lendo o título de um trabalho mostrado pela professora)50 

 

C: “Fala Floresta”- às 15 horas e 45 minutos um lobo mau matou o pobre 

porquinho I e o pobre porquinho II desmoronando a casa dos dois com um espirro e 

depois comeu os dois. Quem será esse lobo e que ele fará a seguir? 

RISOS...... 

 

C: Esse é do T. 

 

E: Esse é do T? 

 

C: E aí eles foram inventando....(mexendo nos papéis) “Morelli News”. E 

assim inventaram mil notícias de jornal........provas do assassinato......ééé.......isso 

mostra como eles estavam envolvidos pelo projeto, como essa escrita deles tava 

divertida. 

 

Silêncio enquanto a professora procurava mais exemplos. 

 

C: “Flagrado. Alexandre T Lobo foi flagrado tentando derrubar a porta de um 

inocente porquinho enquanto já tinha derrubado as duas casas ao lado. As casas 

eram dos dois irmãos do porquinho e já tinha os comido. Alexandre está na cadeia 

de Askaban (do Harry Poter, risos). O porco Pig Peg Poing irmão das vítimas relata 

os fatos. 

 

E: Com fotos e tudo....desenhos. 

 

C: Olha esse desenho, os porquinhos já tinham morrido, já eram  anjinhos... 

 

E: Eram anjos e o outro tava embaixo e o que......?  
                                                        

50 Cópia em Anexos 
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C: E lobo tentando......  

 

E: Apavorado. Gente! Olha esses porquinhos. 

 

C: “Porquinho Junior Rechunchudo Rosinha relata que o lobo Alexandre 

cometeu um assassinato com seus dois irmãos Bochehudo Para....Paradinh.....é 

isso? e Rosadinho da Silva  derrubando suas casas comendo sem piedade e ainda 

tentou comer o pequeno Junior Rechunchudo Rosinha quase derrubando sua 

trabalhosa portinha. 

 

C: Bom, esse foi um dos projetos mas a escrita, mas a escrita principal 

mesmo foi essa versão da avó que ficou muito bacana.... 

 

E: Quer dizer que essa notícias foi um desdobramento que você deu porque o 

projeto em si acabava na narração da avó.  

 

C: Exatamente. E a diversão deles é que eles iam fazendo essas notícias e 

eu ia colocando essas no mural da sala e era uma coisa bem dinâmica porque toda 

hora vinha uma nova e eles, quando terminava uma aula, ficavam ali no fundo para 

ver os dos outros e isso é bem bacana, ele saber que o texto dele vai ser lido pelos 

outros. E eles se divertiam porque “olha lá o que fulano escreveu”, “olha o meu, olha 

o meu, você não leu o meu” então eles mesmos iam fazendo a propaganda, né.... 

“Olha aqui, esse fui eu que escrevi”. 

 

E: Que bacana. 

Mais um tempo procurando outros exemplos . 

 

C: Então, esse foi um projeto que eles fizeram, um projeto da escola e que 

é..... eles se envolvem muito.  

Tá bonito né? O Tiago tem um desenho sensacional, ele é especialista em 

quadrinhos, né... Ele faz histórias e histórias e histórias em quadrinhos sensacionais. 
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Esse outro projeto, “O roubo do fogo”51, eéé... eu gostei bastante do resultado 

porque era uma lenda...era uma lenda (pensativa)......não era uma lenda de fácil 

interpretação, um texto longo, que tá na nossa apostila e eles fizeram a 

interpretação, a gente leu, trabalhou tudo....e eu resolvi também fazer um 

desdobramento disso. Propus a eles  e joguei a idéia para eles: O que vocês acham 

que a gente pode fazer de criação, de novos textos a partir dessa história; então o 

que saiu, quer dizer a proposta inicial seriam novos textos, mas aí eles pediram para 

abrir para desenhos e como a gente trabalhou muito a interpretação e a leitura dos 

desenhos porque algumas atividades você podia, por exemplo: tem uma história tal 

e o personagem elaborou um plano. Qual era o plano desse personagem; para ver 

se a criança tinha entendido bem o plano, ele tinha que fazer um desenho que 

mostrasse o plano daquele personagem, então esse desenho não era um desenho 

para ilustrar a história  que ele colocava os elementos que ele quisesse, não, esse 

desenho tinha uma função de comunicar qual era o plano desse personagem. Então 

eles faziam, depois tem um equipamento que chama câmara de documento (dúvida) 

que você escaneia a imagem e já  projeta, então eu usei muito esse recurso de 

projetar os desenhos e aí a sala fazer uma leitura desse desenho. Então eu falava: 

Vamos aprender. Olha lá, , e eles não sabiam de quem era o desenho, o que  essa 

criança quis..., qual é o elemento central, quais são os personagens, tem todos os 

personagens citados? Aí alguém falava: ‘Ai, faltou a onça”. Ah! Por que ele colocou 

esse bicho dessa maneira? “ah, para mostrar que está voando”. E por que ele 

colocou esse aqui. Para mostrar na,na,na,na,na..... 

Então recursos visuais diferentes, têm símbolos, tem uma série de recursos 

que as crianças vão ééé.... colocando para transmitir aquilo. E aí depois, às vezes 

não dá para mostrar todos, mas algumas crianças pediram para devolver o desenho 

e eles completaram. “Ah, mas eu quero fazer mais alguma coisa no meu desenho, 

posso?” Eu falei: Claro que pode! Da mesma maneira que a gente vai aprendendo 

com esse olhar das outras pessoas que olham para o seu texto e que a gente depois 

percebe aqueles fios que não estavam bem amarrados e você pode retomar para 

preencher, porque eu não posso pegar um trabalho que era um desenho que eu 

acho que faltou tal coisa eu vou lá e vou mexer, é um tipo de revisão, de elaborar 

                                                        
51 http://books.google.com.br/books?isbn=8562540242  link para acessar o livro “Lendas do 

índio brasileiro” por Alberto da Costa e Silva. Acesso em 19 de março de 2012. 

 

http://books.google.com.br/books?isbn=8562540242


 
 

157 
 

cada vez mais a sua produção e você vai se tornando muito mais exigente e 

cuidadoso, não é! 

Então a atividade do desenho,ela, na nossa sala, não está inserida como um 

passatempo ela faz parte também do próprio trabalho de...de compreensão, de 

interpretação, então no desenho eles podiam expressar isso o tempo todo, não é...! 

Tinha um que contava assim por imagens......(procurando trabalhos)..... aí eu 

também tinha o cuidado de..... ah! esse foi muito engraçado, de fornecer tipos de 

papéis diferentes. Então eu colocava em cima de várias mesas folhas 

pautadas....né...... folhas brancas para quem queria desenhar, cada um escolhia o 

seu papel dependendo do....esse aqui é um desenho com uma legenda, uma 

legenda bem completa....era um Urubu Ness, esse grupo era um grupo de meninos 

que fez uma coisa muito engraçada porque a história do roubo do fogo é: como os 

índios se apoderaram do fogo e o fogo estava em poder dos urubus, então o índio 

vai lá no meio dos urubus e se finge de morto e depois os outros atacam para roubar 

uma brasinha e nã,nã,nã... e aí foi muito legal como eles 

conseguem.....ééé....assim.......a partir de um gênero criar coisas livres, né.... então 

esse (aluno) criou o jornal do ninho dos urubus o “Urubu Ness” e o outro colega fez 

esse da recompensa, ele tá sendo procurado pelos urubus e o outro era o jornal da 

aldeia.... “Tupi Time”. Então era engraçado e olha como é bacana a visão deles que, 

cada jornal tinha o ponto de vista deles............................e cada um conta a história a 

sua maneira. Então dentro de um gênero também têm pontos de vista diferentes; 

então isso para a idade deles é muito bacana a gente trabalhar dentro desses 

projetos, que é você..... éééé........como no caso da avó que tava contando a mesma 

história e que ela se transforma porque.... as crianças tiveram uma grande sacada, 

que a avó não participa das cenas, então quais as cenas que ela pode contar porque 

não é um narrador onipresente mais. É do ponto de vista de um outro personagem. 

 

E: Tá certo. 

 

C: ela não presente, então ela vai contar o que ela sabe. Teve uma aluna que 

fez uma coisa tão....... ela se soltou de tal maneira que ela, assim, então ela (avó) 

combina com o lobo que ela vai para baixo da cama e o lobo.....era tudo uma 

armação para o Chapeuzinho Vermelho e quando ela (avó) entra debaixo da cama, 

que ela fica lá, ela começa a ficar entediada mas, aí aparecem uns ratinhos e a avó 
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começa a jogar pôquer com os ratinhos. Quando ela tava escrevendo e falou assim, 

com o jeitinho dela: “Cris, posso escrever que a avó joga pôquer com os ratinhos 

embaixo da cama?”, que eu olhei... eu disse: Mas é claro que pode mas, deixa eu 

ver o que você escreveu antes – ela tinha escrito que um dos passatempos 

preferidos da avó era jogar pôquer e o grande colega, amigo dela era o lobo, ela 

vivia jogando pôquer com o lobo então nada mais natural que, naquela situação que 

ela tava muito entediada porque a avó era totalmente atrapalhada né..... ela monta 

todo um personagem....porque a idéia que eu joguei era um grande desafio para 

eles.......porque eu falei: Gente, eu não quero que essa história seja contada apenas 

pela avó.....eu quero que vocês façam esse personagem crescer.....eu quero ver 

essa avó de vocês. Então uma criou uma avó jogadora de pôquer, a outra criou uma 

avó toda esquecida. Essa (avó) era totalmente atrapalhada, ela se veste pro tribunal, 

quando coloca o batom, se borra toda  mas ela vai vestida como uma rainha porque 

ela sabe que é um grande acontecimento. Ela vai defender pra defender o  amigo 

dela, o lobo.......(risos). 

Então eles criaram coisas assim...acho que eles aprenderam a confiar neles, 

a soltar essa imaginação e justamente colocar isso no papel com toda confiança de 

você poder .....brincar com essas histórias e escrever. Aí, voltando para esse projeto 

do roubo do fogo foi uma atividade que não tinha nenhum motivo de avaliar, ah... 

vamos escrever, vamos ver qual é o conceito disso...daquilo, e cada um teve a 

liberdade de escrever. Essa dupla aqui, essas duas meninas, criaram o “Diário do 

Guerreiro” – foram várias tentativas, o guerreiro ia um dia no ninho dos urubus e não 

conseguia, voltava para a tribo, então elas iam escrevendo, “1º de abril”, em forma 

de diário. Você não avalia (dar nota) mas a gente sempre consegue perceber assim, 

gêneros conhecidos das crianças, olha que bacana, esse gênero diário e que às 

vezes não fizeram propriamente parte de um projeto direcionado para se 

desenvolver mais essa esta escrita mas, a gente pode perceber o quanto essa 

criança já entrou em contato com todos esses gêneros diferentes e trazem 

isso..né...podem demonstrar. Quando você direciona demais você não tem essa 

resposta.........então tive quadrinho, tive até uns que resolveram fazer a maquete do 

ninho dos urubus, eles levaram caixas, montaram, ficou fantástico porque a 

professora de artes, durante o ano, trabalhou o tridimensional. Eles fizeram 

esculturas ao longo do ano e eu trouxe tudo isso para a sala de aula. Daquele 

trabalho de escultura eles resolveram usar isso  dentro desse novo contexto, dessa 
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história, dessa lenda e essa escultura que era o ninho dos urubus..............então tem 

esse espaço para..... 

 

Aqui a professora pega dois desenhos e descreve a cena fazendo 

comentários e finaliza: Olha que perfeito esse urubu. Ai, eu adoro. 

Comentando outro desenho:  O T fez vários, “A Comemoração do Fogo” a 

festa no final, os urubus todos irritados, aqui o Nhamranquerei como o fogo e os 

urubus aqui.  

Mostra mais alguns desenhos e comenta: Você vê que um completa o outro, 

um trabalho.........esse é do M. 

 

E: Nossa! 

 

C: Lindo, né! 

 

Era um menino descuidado, num....sabe....você falava: vamos escrever....... 

não tinha idéias, vamos fazer uma atividade....sabe aquela coisa de.... falta de 

energia, né...... Agora, isso aqui é de alguém que não tem energia, não tem 

disposição para o trabalho.... 

 

E: Que coisa mais linda! 

 

C: Não é fantástico?  

Passa um tempo olhando para os desenhos dos alunos e conclui: Eu gosto 

muito de ver esses desenhos. 

Procura outros desenhos para mostrar e começa a comentar. Pega um e 

começa a ler. 

 

C: “Hoje tive uma idéia brilhante. Bem estou ficando enjoado de comer carne 

crua. Estava tentando descobrir um jeito de deixar a carne melhor. Tive uma idéia, 

vou reunir um grupo de animais para roubarmos o fogo, estou planejando um jeito 

de pegar esse fogo. Viva o fogo”. Você vê? Nessa posição dela, olha como ela já 

domina....porque essa coisa de escrever um diário......é você escrever na primeira 

pessoa e uma lenda não é escrita na primeira pessoa. Então eles já fazem isso 
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naturalmente, sem você precisar encaminhar, explicar. Como eles se apropriaram 

disso. 

 

E: E é tão difícil...esse gênero... aprender qual a figura, qual a pessoa  você 

escreve em cada gênero. 

 

C: E como!!!!  Muda tudo. Você tem a concordância a construção frasal, muda 

tudo...né? 

Esse é da M: “ Hoje foi um dia excitante. Eu e meus amigos animais fomos 

até o ninho dos urubus maus e fizemos um plano de roubar o fogo deles, amanhã 

talvez a gente o executaremos. Tomara que dê certo.  

E tudo é uma surpresa porque cada um tem um projeto, então eu dividi eles 

em grupos e eu ia..primeiro a gente fez no coletivo quais seriam as ideias cabíveis. 

O que vocês acham  que a gente pode produzir e aí eu lancei duas e eles foram 

tendo ideias, a gente pode fazer isso, aquilo e então eu coloquei tudo na lousa, 

deixei eles se dividirem em grupos a vontade, com quem eles queriam trabalhar. Eu 

disse, tentem sentar junto com aquelas pessoas que estão querendo desenvolver o 

mesmo projeto que você. 

 

E: Sim. 

 

C: Não só sentar com um amigo mas, ah! O que você quer fazer? Então ficou 

um grupo de trabalho desenhando, outro grupo fazendo as imagens com legendas, 

um outro grupo fazendo a maquete, um outro grupo fazendo os diários e então a 

gente viu de todas aquelas idéias quais que eles iriam executar. Tinha umas oito e 

eles escolheram quatro 

 

E:  E você vê na produção escrita deles quase não tem erro de português. 

Eles escrevem muito bem. 

 

C: Muito bem. 

 

E: A qualidade da caligrafia também mudou. 
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C:  (e pegando um outro exemplo...) “Nossa, hoje estou quase descobrindo 

como se pega o fogo mas estou com medo. Será que fogo queima? Melhor eu 

pensar e falar com os meus amigos. Estou cansado de comer comida fria queria 

prová-la assada. 

 

E: e essa coisa....ela , aí no caso, ela sabe que o fogo queima mas, essa 

colocação dela..... 

 

C: Da conjectura 

 

E: Exatamente, na posição do cara que não conhece o fogo....... 

 

C: Olha a dificuldade, ela se colocou como personagem mesmo, que não 

dominava o fogo, né.... 

 

E: que questiona: será que isso queima? 

 

C: Se você pensasse assim: vou fazer um projeto de escrita e vou dar para 

uma criança de 9 anos se colocar no lugar do guerreiro, né... de um indígena que 

não sabe nada do fogo , que vai roubar e vocês vão escrever um diário......vocês 

iriam falar: Você tá louca...... 

 

E: Eu falaria que tá louca. 

 

C: Você tá louca de propor algo assim para as crianças. Agora é o seguinte, 

cada um tem o seu percurso pessoal e se padronizo sempre os trabalhos eu 

também não dou  lugar a uma criança que... ela quer esse desafio: eu vou tentar 

escrever o diário de um guerreiro...... Como pode ser, né...? E acaba assim, eles 

começam a escrever e eu vou circulando nos grupos...... o quê que você acha 

Cris...é nesse caminho, tá dando certo? Eu falo: Não...., é esse mesmo... troca idéia 

com a sua amiga, lê pro amigo e eles também vão percebendo se tem algum erro, 

se tem alguma coisa, às vezes eles mesmos pegam e dizem: não, esse tá péssimo 

vou refazer, tem uns que não saem bons assim de cara e o processo é todo 

esse.....ah, não ficou legal? Leia  bem em voz alta....ih! tá meio 
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esquisito.....,não....vamo fazer de novo.... já um outro sai um texto super bacana. 

Então foram duas aulas extras que eu dei a mais  

 

E: e aí você tira aquele trabalho.... 

 

C: Cansativo. 

 

E:  aquela lista....excesso.... 

 

C: Eu  redirecionei na sala de aula o quê: eu teria feito uma tarefa a mais, 

repetitiva, de algum conteúdo que eu já tinha avaliado que eles já estavam dando 

conta e no lugar de fazer aquela coisa tarefeira eu trouxe....então a gente vai 

achando as brechas, né..... Uma atividade em que cada um pudesse se expressar 

da sua forma preferida, da sua própria escolha porque eu acho que falta isso: o 

aluno ter a sua escolha, a sua expressão... de que forma eu vou...... 

Porque tem atividade que todos têm que fazer porque todo mundo tem que 

sair escrevendo. Então as escritas a gente trabalha incansavelmente, né...mas de 

vez em quando a gente pode fazer uma opção. Como você quer, que trabalho você 

quer desenvolver agora e aí cada um na sua individualidade pode aparecer de uma 

forma diferente. 

 

E: E quando você pega outra matéria, outra disciplina, por exemplo 

matemática. 

C: ....................................pensativa. 

 

E: Você vai usar essa imaginação deles, esse potencial criativo deles, como é 

que você usa isso para desenvolver tudo o que você tem desenvolver porque eles 

têm que cumprir .... 

 

C: Na linha da matemática, a nossa linha na matemática já é uma linha que 

pensa dessa forma. Então a matemática entende que as crianças chegam aos 

resultados de formas muito diferentes.  Cada um com o seu raciocínio individual 

então, por exemplo, vou  exemplificar que fica bem fácil. Por exemplo, se eu quero 

somar 199+17, vai.... tem criança que vai pegar o 17, somar com 100, com 90  pra 
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depois somar com 9. Quer dizer, é um caminho longo. Tem criança que vai pegar 

200+17 e depois eu tiro 1, tô tendo uma conta mais fácil, entende? Então eu somei e 

deu 216. Alguns vão pensar assim: Mas você não pode ter feito esse cálculo tão 

rápido, como você chegou nesse resultado? Então a nossa matemática já é assim, 

também eles usam o pensamento, o raciocínio    e como que a gente faz... a 

professora ela tem que ter a capacidade de acompanhar...é um trabalho muito 

individualizado. Você tem que acompanhar como cada aluno seu opera no cálculo, 

na resolução de problemas pra poder fazer com que eles avancem e que eles 

ampliem esse repertório de raciocínio. Então a gente trabalha assim, muitas vezes 

com meio grupo... a criança... a gente divide a lousa, chama dois, três de cada vez e 

eles explicam como eles resolveram aquele cálculo e as crianças vão se 

apropriando da maneira do outro pensar e isso torna que o cálculo para eles 

ééé......uma coisa incrível o que eles são capazes de fazer depois porque já está 

inserido isso, que CAD um tem um raciocínio diferente do outro. 

Tem uns que vão fazer assim, sei lá ...... 199.....hããã.... que fosse 

diferente........uma conta....que fosse....vamos dizer....ao contrário.......é, sei lá..200-

19. Tem criança que vai fazer 200 -20 pra depois somar 1 e fazer, então tem hora 

que a criança vai fazer  de um jeito e você pode pensar em todas as formas 

possíveis, eles vão te mostrar um jeito novo.............( risos). 

 

E: Jura? 

 

C: Tá sempre aparecendo. Engraçado que eu já to com o meu olhar tão 

treinado com isso que  às vezes eles fazem assim, vamos dizer, por exemplo vamos 

fazer o 200 – 20 para chegar ao resultado. Mas aí ele se atrapalhou e escreveu 220 

sem um 0 e ficou com 20, aí 20-20 e chegou a lugar nenhum, né... e aí o professor 

desavisado vai falar: mas essa criança não sabe calcular! Que esse numero não tem 

nada a ver com o que está em cima 200-19 como é que o cara fez 200-20? Mas a 

gente já está acostumada e vê: aqui ele queria escrever 200 e nã, nã, nã. E aí você 

começa a enxergar dentro desse raciocínio deles o que eles queriam dizer. A 

mesma coisa acontece com a língua, você lê um texto e... pêra aí... o que está 

escrito aqui...não é que está sem uma pontuação, ele queria dizer isso... falta uma 

palavra....quais são as intervenções necessárias para que depois esse texto fique 

mais coerente, um texto mais limpo ou .......mas como você chega nisso, né.... 
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criando, escrevendo, ouvindo os outros, percebendo as outras ideias, fazendo o seu, 

compartilhando, lendo em voz alta, ouvindo, ouvindo a sua produção, a produção 

dos outros. Às vezes é muito mais difícil você perceber os  seus erros do que 

perceber o do outro. O do outro a gente vê logo, tá uma porcaria... você esqueceu 

isso, você esqueceu aquilo. Mas também faz parte do processo, eu primeiro vejo o 

outro depois eu consigo trazer isso para a própria minha produção, pro meu próprio 

trabalho. 

 

E: Sim. 

 

C: Agora, o quê que está por trás disso tudo, né.... as interações. Eu consigo 

evoluir muito mais quando eu tenho essa possibilidade de interagir com os outros. 

Eu também me apropriar da experiência da Mara, do outro que tá ali do meu lado 

porque senão, você tem uma sala de aula com um mundo riquíssimo interior e que 

nem o professor conhece, né... Quer dizer, o colega que está do seu lado 

desconhece tudo aquilo que ele pode fazer e aí você  chega e fala assim: Você  tem 

o dom natural da escrita, você vai escrever bem. Esse coitadinho aqui, coitadinho, 

nunca vai escrever. 

 

E: Você tem os três casos: o Th, o LF e o T que são figuras completamente 

diferentes. 

C: Cada um a sua maneira, né... você vê.... o T surpreendeu, escreveu 

histórias riquíssimas, mostrou que tem um potencial maravilhoso, uma imaginação, 

só que ele tinha que educar a imaginação dele, né... porque é tanta coisa que tem 

naquela cabeça, organizar aquilo, saber o que fazer com tanta ideia, né..... que ele 

sempre foi o cara das ideias. E isso era também na matemática. Ele lia o problema... 

colocava o resultado... errado. Vem cá T, como você chegou nesse resultado. Não, 

é que eu faço tudo da minha cabeça. Eu falei: Eu sei T, essa sua cabeça é 

maravilhosa....(risos).... Agora, você não chegou no resultado certo.......(a professora 

se divertia enquanto contava), agora vamos organizar ..... então de onde você......ai 

eu não sei (dizia o aluno)....... e o que você pensou? Já não me lembro 

(respondeu)......Tá, então vamos registrar esse caminho. Então... nossa! No final do 

ano. 
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E: Quer que eu desenhe...? 

 

C: Vamo lá, partiu da onde, foi daqui? Então escreva isso, vai assim, 

assim....ahhhhh aqui,aqui nesse lugarzinho aqui você errou o cálculo, por isso você 

chegou nesse o número, o número é outro. Aí ele aprendeu a fazer o registro, a 

organizar e conseguiu resultados ótimos. 

 

E: E os outros também, mesmo o autista..... 

 

C: .......O Th.......muito porque dentro desse quadro dele, ele era um menino 

muito rígido, então quando era cálculo, cálculo puro, você ensinava um algorítimo, 

uma coisa ele chegava sempre ao resultado certo, no cálculo era certeiro fazia as 

contas tudo certinho. Quando chegava no problema, problema você tem que 

interpretar, você tem que, né....... é diferente, então ele paralisava, ele tinha pânico, 

pânico. Não conseguia fazer sozinho e quando você dava uma avaliação para ele, 

ele recebia e começava a chorar. Era pânico mesmo! Não tinha como avaliar.....não 

tinha como avaliar. Agora, terminou o ano fazendo com tranquilidade, fazendo e 

errando....bacana.....porque pra você.....pra você errar, você tem que se dar o direito 

de errar....você não aprende sem errar. 

 

E: Ele não fazia, ele entrava em pânico? 

C: Não fazia nada. Você não sabia o que fazer com ele, ele entrava em 

pânico “eu não posso fazer errado, eu só vou fazer quando eu souber o certo. Como 

eu não sei se tá certo, eu não posso fazer”. Ele não se permitia nem isso, então ele 

teve também que aprender a lidar com o próprio erro. A gente erra, muitas vezes eu 

tinha que chamar e falar assim: Qual é o problema de errar, se você nunca errar eu 

nunca vou poder te ajudar porque é a gente entendendo o seu erro , entendendo o 

seu erro que eu vou poder te ajudar. Quando a gente entender o seu erro, pronto, 

você não erra mais. Então a aprendizagem se dá em cima do erro, se você não fizer, 

Tiago, você não vai avançar; todo mundo que acerta erra também. Então a gente 

faz, acerta aqui erra ali e depois a gente vai limpando, vai limpando, vai entendendo 

melhor o que fez e depois vai pra frente. E com isso foi na linguagem, né... porque 

também ficava travado nas histórias e depois ele escreveu histórias super bacanas, 
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super redondinhas, super bem escritas, né... e no inicio eles também acham que 

escrever uma boa história é escrever dez páginas. 

 

E: Sim 

 

C: Então... não precisa tanto, vamos reduzir, tem que fazer bem bacana e é 

engraçado, a gente vai compreendendo esses alunos, compreendendo isso, vendo 

como é a...a...a... essa maneira deles lidarem com essas produções. Como eles vão 

mudando vai mudando a autoestima e aí eles vão desabrochando, né... 

 

E: Com certeza. E o M... 

 

CRIS: O M! A mãe nem acreditou no final do ano ele começou a levar 

avaliações de matemática tudo A, A, A. 

 

E: Ele chegou no A? 

 

C: Chegou no A... chegou no A. em cálculo, cálculo mental, com problema.... 

A mãe chorou, “ai Cris.....”  

 

Nesse momento é possível perceber a realização da professora. 

E: Ele que era todo social.... 

 

C: Nossa! Bem difícil, mas também é assim ééé.... às vezes a gente olha o 

aluno, né... até a gente conseguir ter essa capacidade de avaliar, de enxergar esse 

aluno numa dimensão maior, né... ééé... quando você entende que a criança 

aprende e aporta sobre esse objeto as suas experiências, você tem que enxergar 

esse aluno com as suas experiências. Eu depois fui descobrir que ele era 

fazendeiro, que ele montava cavalo a pêlo, não precisava nem de sela...... que ele 

laçava um bezerro....... Sabe, então depois a gente vinha e ele me contava as 

histórias, ele selava o próprio cavalo; eu não tenho idéia de como se sela um cavalo. 

E aí quando eu trouxe uma escrita que se passava no meio rural, todos esses que 

tinham essa experiência de fazenda...foi super bacana. 
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A gente fica com essa visão tão pequena....ah!...vamos fazer uma escrita 

tarará... tarará... quando você fala assim: como é essa história de montar cavalo, 

como é esse ambiente, a gente vai escrever uma história que se passa numa 

fazenda. Como é esse ambiente? Quem tem fazenda aqui? Quem já foi para uma 

fazenda? É quando eles começam: É assim, é assim ... Conta uma história que 

aconteceu na sua fazenda. Como é? E aí eles vão trazendo, vão trazendo e aí você 

também vai contar uma história que se passa... ah! Tem um vaqueiro nessa história, 

como é que um vaqueiro se veste. Vocês já reparam como é diferente? Quem sabe 

o nome desse... dessa vestimenta aqui, dessa parte aqui, o quê que é esse nome 

aqui. Ah! Chama gibão, eles acharam o máximo. Ai gibão, é não sei o que.... então 

vamos fazer um vocabulário novo dessas palavras? Que a gente não conhecia e aí 

você trabalha, vai ampliando. Amplia experiência amplia vocabulário, tudo. Aí trazia 

músicas.... vamos ouvir músicas desse ambiente? Vamos ouvir um baião? Então 

você vai despertando, assim.... acho que pelos sentidos, né... Você traz várias 

imagens, você traz a imagem da fazenda, o som, músicas que falam desse 

ambiente, né...  

Quando eu trabalhei aquele projeto da Estrela do Mar, eu trouxe aquela 

música da capoeria52... nossa....era tão linda, vamos ouvir de novo? E aí a.... as 

crianças ficam tão envolvidas que falam assim...às vezes chegava aluno no dia 

seguinte: Cris eu descobri no youtube uma nova versão daquela música, mas é a 

Dalva de Oliveira53 que canta aquela música... nanananá. Ah é! Vamos colocar? 

Sabe, olha lá! Tem uma outra interpretação da música.... você imaguna como isso 

amplia? 

 

E: Com certeza, sem sombra de dúvida. Se eles ainda levam pra casa e 

continuam.... 

 

C: Não, aí a gente tinha que ééé....o personagem era um boizinho que não 

tinha nome, né... e aí eles começaram: ah, a gente pode dar um nome para o 

boizinho? Pode. Quem tem fazenda aqui sabe uns nomes legais para bois e 

                                                        
52 http://www.youtube.com/watch?v=EBdoR_PtuSg  

 
53 http://www.youtube.co/watch?v=EhHKTBOsBPI –enviado por CanalMemoria em 25/09/2008 A  
cantora Dalva de Oliveira canta um dos seus maiores sucessos a carnavalesca “Estrela do Mar”. 
Número musical do filme “Tudo Azul” (1952), de Moacyr Fenelon. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EBdoR_PtuSg
http://www.youtube.co/watch?v=EhHKTBOsBPI
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bezerros?  A menina, uma aluna, trouxe.... a mãe falou assim: a Clara me perguntou 

nome de boi, de vaca; o pai fez uma lista... vê se tá legal. Tudo nome, sabe! 

 

Nota-se o envolvimento e o prazer que a professora tem em desenvolver e 

estimular a pesquisa entre os alunos e a preocupação em compartilhar experiências 

e vivências entre os alunos com o objetivo de ampliar repertórios. 

 

E: Que se dá aos bois. 

 

C: Que se dá aos bois. Quem quiser eu tenho aqui uma lista de nomes muito 

legal.....(risos) pros bois.. hein! É claro que cada um pode inventar o seu... mas até 

isso, sabe. 

 

E: Sim, é um banco de ideias. Daí nascem outros nomes de... 

 

C: Então cada dia tinha uma coisa nova que surgia ...olha, então desde a 

vestimenta do vaqueiro ao nome do boi, porque eles são detalhistas, ........., então 

quem pode trazer isso......”Não, eu vou perguntar para o meu pai” e no dia seguintes 

“temos aqui uma lista de bois” e eles vão colocando. 

 

E: E não é que eles esquecem: “Cris eu esqueci”. 

 

C: Não, super empenhados....Você percebe que essa escrita sai com uma 

qualidade incrível, né.... 

Agora você fala assim para o seu aluno: Hoje vocês vão escrever uma história 

X..... escrevam.......a criança tem que tirar da cartola uma coisa assim, não é? Era 

assim que era antigamente...né. Como eu vou escrever assim uma história que tem 

boi, eu nunca tive uma fazenda, nem sei como é que é.....não é? 

 

E: É verdade. 

 

C: Bom, como eu vou escrever essa história. Aí depois a pessoa, o 

professor,vai olhar: Puxa! Podia ter escrito mais coisa, não é? 
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De onde as crianças vai tirar as suas idéias............né. Éééé.... então acho 

que você....precisa entender que a criança vai se desenvolver nesse objetivo de 

relacionar...né, de perceber cada vez mais como é a realidade em volta dela  mas, 

tudo o que elas vivenciam elas também querem trazer para a sua escrita, para as 

suas produções. Você vai enxergando isso. Agora, o professor tem que ter esse 

olhar para reconhecer essas experiências mas ao mesmo tempo ele tem que 

proporcionar novas experiências . Que sabendo disso como que ele pode enriquecer 

esse trabalho....... cada vez proporcionando essa troca, né..... Cada vez mais eles.... 

ele (o aluno) saber que “eu posso contar com a minha idéia e também com outras 

que eu vou reelaborando.....ééé... brincando com a ideia do outro, mudando a 

cara.... 

 

E: E o teatro? Você fazia com eles? 

 

C: Fazia. (rindo ela completa) fazia, fazia..... 

 

E: Com direito a figurino e tudo mais? 

 

C: Não, não. Era mais assim no momento, por exemplo: 

 

E: Eles, assim, traziam figurinos, coisas, ou era bem na imaginação mesmo. 

 

C: eu trabalhei o teatro num texto que tinha uma ironia, num texto de humor 

mas, essa ironia era muito difícil para eles perceberem..... 

 

E: É, por que o  que é ironia para eles? 

 

C: É... né.... Então... tinha um... um... uma dificuldade muito grande pelo 

tipo...era um texto muito curto com...quase que só diálogos ...né, então isso já é bem 

difícil... e tinha esse tom, né...., um tom.......  hã.... de humor. E a primeira leitura a 

gente terminava de ler e eles: “não entendemos nada”, “não entendi nada”, vamos 

ler de novo, “não entendi nada”. Eu falei: Não, péra aí, tinha o mineirinho tinha o 

ricaço, eu falei: Péra aí... Quem é que sabe imitar um mineirinho? E aí começou, 

como é esse ricaço.... Ah! o ricaço vai parar com um carro... Qual o carro que você 



 
 

170 
 

imagina? Novamente a imaginação. Ah, é um fusquinha? Não pode ser um 

fusquinha ... é um carro mais ou menos.... Aí começa, eu tenho uma Ferrari, ah! 

Então é uma Ferrari, vamo lá, você vai dirigir a sua Ferrari....nãããõ, mas não é 

assim que se dirige uma Ferrari não, cara. Como é que.... ah, não, você. Vamo lá, 

quem sabe dirigir uma Ferrari? Ah, eu sei, aí já posou diferente. Então ele foram se 

apropriando daquele texto dentro dessa caracterização, desse sentimento, dessa 

brincadeira. Aí eu falei: agora sim. Agora o ricaço vai passar pelo mineirinho; o 

mineirinho tá lá com o capim na boca, então eles foram nessa brincadeira. Depois 

que eles brincaram com o ricaço, brincaram com o mineirinho, brincaram com aquela 

cena, que a gente foi ler o texto, tudo fez sentido. Então foi uma forma de 

apropriação daquela história......diferente: pelo teatro. E aí, depois, quando a gente 

foi... eles foram fazer a interpretação sozinhos aquilo não teve nenhuma 

dificuldade....eles já tinham vencido toda a dificuldade do texto pra compreender e aí 

eles fizeram que foi uma beleza porque, enfim, tinham dado gargalhadas....né? 

Porque o texto é pra rir. Então vamos..... 

 

E: Vamos rir. 

 

C: Vamos rir, vamos brincar, vamos entender e vamos dar gargalhada porque 

é um texto de humor .... não é? Então vamos.... 

 

E: Mas tudo isso dá trabalho, não dá? 

 

C: Ah, dá!  Ah, dá! 

 

E: Porque se você for seguir só a orientação da escola.....por mais que ela 

seja aberta...que te possibilite.... 

 

C: É que você tem que criar esses espaços...né, criar esses espaços. 

 

E: E saber o que seus alunos precisam. 

 

C: Exatamente.....porque é assim, eu acho assim: nem todo texto você vai 

precisar representar. Naquele momento foi o recurso que a gente acaba lançando 



 
 

171 
 

mão e que fez toda a diferença.... Então você estar aberto para usar esses recursos 

é que é o grande lance, porque às vezes o professor tem possibilidade mas ele não 

lança mão. 

 

E: Por que você acha que ele não usa isso? 

 

C: Aí é que é. Eu acho assim: que a gente estuda, estuda, estuda...né, lê 

tanta teoria  e tudo e eu acho que de alguma forma a gente vai se apropriando e 

acreditando  nisso. Eu faço essas coisas porque eu acredito que a aprendizagem se 

dá dessa forma....né? Ééé...lançando mão dessas.... éééé, conhecendo todas essas 

linguagens, lançando mão de tudo isso....isso presente na sua sala de aula porque 

eu acho que a criança .......né? (Não concluiu a frase). 

 

E: Você não é professora de desenho nem professora de teatro. 

 

C: Então! Porque aí é que tá a..... Eu não preciso ser “A” professora, grande 

mestre da arte.... 

E: Mas você acha que quem não usa isso tem algum receio por conta disso? 

 

C: Éeee....aaaaa.....assim... 

 

E: Não sei, experiência minha. 

 

C: ......Com certeza.... éééé eu acho assim: na sala de aula, o professor é um 

grande ator..né? Muitas vezes você tá lendo um texto...éééé..........foi tão engraçado 

(lembrando-se de algo)....teve um dia que eu tava, nem me lembro qual era a 

imitação, era uma coisa bem ridícula, sabe. E eu tava lá tentando que eles 

entendessem, fazendo toda uma mímica assim e chegou nesse momento a 

coordenadora de matemática para me dar um aviso. Foi tão engraçado porque ela 

colocou assim a cabeça na porta, abriu assim “Cris” e eu tava lá no meio de uma 

pose. Eu parei que nem uma estátua, as duas olharam bem, tipo assim: Cheguei na 

hora errada. Ela abriu e deu uma gargalhada e disse: “Cris, eu não sei o que você 

está fazendo aí mas eu vou dar o meu recado e continua, sabe”. Eu, ai meu Deus 

que mico caramba. Aí eu falei: vamos lá gente, pêra aí eles tavam lá, vocês tão 
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entendendo? Tão acompanhando a imitação? Porque a se vê nesse papel 

ridículo,né......e quando a gente tá com o aluno a gente não pode... éééé...ficar com 

receio. Não. Vou ser uma professora bem quadradinha lá, vou dar as explicações 

todas bem certinhas e tal ...Nãããoo, você de vez em quando a gente é professora 

séria de vez em quando a gente é essa palhaça, né?  

 

E: É..... Porque eu dei, uma vez, um curso lá... aquele lá de Osasco de 

formação de professores e eu percebi que eles tinham muito professor de terceiro 

ano e o problema delas de usar, por exemplo, a linguagem do desenho ...né, 

pra..pra representação, enfim, pra fazer um projeto de interpretação de ver o quanto 

a criança tinha se apropriado, conseguia se apropriar daquela história e fazer a 

representação, elas não aplicavam porque “eu não sei desenhar”, entendeu? Então 

por eu não saber desenhar ela se achava na obrigação de ter que avaliar aquele 

desenho, de saber de repente desenhar para poder “corrigir” e “ensinar” o desenhar 

para a criança. Isso não precisa. 

C: Assim, a minha história de vida foi assim, eu sou uma pessoa que fui 

educada e cresci no meio cultural. Meus passeios nos finais de semana eram ir ao 

MAM (no Rio de Janeiro), a arte faz parte da minha vida de alguma maneira. Não 

preciso ser um mestre na arte para que a arte faça parte da minha vida e eu dê 

importância a ela . Quando eu olho para o desenho de uma criança eu não tô vendo, 

avaliando o desenho de um artista eu tô olhando para o desenho de uma criança, 

mas ao mesmo tempo eu entendo que o desenho é uma forma de expressão porque 

eu vivi...né, eu vivi isso a vida toda ...né. Eu gosto de exposições de arte, eu não sou 

uma especialista mas eu venho de um meio cultural que isso é natural. E talvez 

algumas pessoas que não vivenciaram isso com essa naturalidade, acham que isso 

é algo muuuito especial e elas não se dão a ..a..não se sentem a vontade com essa 

nova forma de expressão. Isso não fez parte da vida delas. “Não, não , pêra aí, eu 

preciso estar mais familiarizada para poder lidar com isso melhor”...né. Agora, eu 

não! Péra aí, vamos olhar esses desenhos, vocês vão me ajudar a ver e outra coisa, 

a minha... minha ideia como professora é que eu não tenho todas as respostas. 

Então como eu vou fazer a leitura de um desenho das crianças: eu tô realmente 

colocando foco, tô lançando questões, a gente tá olhando, mas eles também estão 

vendo coisas muito interessantes. A gente vai aprender com eles..né? então tudo 

isso parte de uma concepção que eu não sou a dona da verdade, que naquele 
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espaço eu também... eu também estou em constante aprendizagem ..né? E ééé o 

espaço de você dar voz à criança... e você ter ouvido pra poder ver o quê que esse 

menino desenhou aqui? Não é? O quê que esse menino pensa sobre isso? O quê 

que esse menino entendeu desse texto. 

Então a todo momento eu to mediando...né, essa interação mas, ao mesmo 

tempo eu to refletindo sobre éééé.... essas “novidades” que estão acontecendo na 

sala de aula. Inúmeras vezes acontece o inusitado....às vezes num projeto que você 

não estava pensando de você ter aquele OPA! eu vou fazer isso aqui agora, isso 

aqui vai dar caldo...né, vai dar caldo. Eu vou desdobrar, vamos ver o vai dar e você 

corre risco, corre. Corre risco porque nem sempre as coisas vão dar certo e você tá 

acostumado, acho que o bom é que eu tô conseguindo fazer essas coisas todas 

porque eu to num ambiente que proporciona isso. Eu acho que não é toda escola 

que proporciona isso...né?  

Quando eu dou aula  no apoio de matemática, o meu apoio é um laboratório. 

Eles...sabe, não..não têm um material pronto. Eu aprendo a cada dia, eu aprendi 

assim. Eu aprendo a cada dia através dessa...dessa reflexão do que essas crianças 

me trazem eu proponho algo eles me trazem eu refletir e assim vai a cada dia. 

 

E: E nisso no seu apoio funciona diferente da sua sala de aula. 

 

C: É muito diferente. Porque na sala de aula ao mesmo tempo que eu já 

tenho um conteúdo pré programado eu tenho um espaço para a Cristina acontecer. 

Eu como professora, com as minhas ideias, com a ...com o que eu realmente ... da 

forma como eu me construí ...né, como essa professora surgiu...não é? 

 

E: E com o apoio? 

 

C: Da mesma forma só que com o apoio é um espaço diferente. O apoio eu... 

o foco é na dificuldade daquele aluno. Hoje apareceu um aluno novo eu vou 

entender qual a questão dele e eu vou trabalhar na dificuldade, naquela dificuldade. 

A sala de aula é diferente porque eu tenho um programa, eu tenho um conteúdo, 

vou trabalhar aquele conteúdo e.... é claro que eu vou sempre tentando ter 

momentos de atendimento com essas  crianças com dificuldades e eu vou criando 

esses espaços que é aquilo que eu tava te falando antes, nem sempre todos estão 
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fazendo a mesma coisa. Isso a gente vai aprendendo a...a coordenar e que não é 

fácil. Tem hora que eu tô com um grupo de trabalho, os melhores alunos da 

matemática estão com atividade extra que os outros não vão fazer . então eu dou 

atividades de caderno para uns, tô trabalhando uma atividade extra com outros, uma 

ficha a mais ....e você vai coordenando, não é nada fácil. 

 

E: E como é que você usa a Cris criativa desse jeito com os alunos do apoio? 

Porque não são nem teus alunos de sala. 

 

C: Nãããooo, não são. Ai, olha..... 

 

E: Que aí é que tá o problema. Porque quando você cria o seu grupo..... 

 

 C: Então...ai.... é que não tem jeito.... 

 

 E: E caminha junto e de repente acontece de você ter um grupo 

completamente heterogênio. 

 

C: Já aconteceu de tudo. Olha uma vez aconteceu uma coisa tão engraçada, 

era assim:  

 

E: Como é que você usa a imaginação com tudo isso? 

 

C: Teve um dia que eu tava com as crianças com uma certa dificuldade eéé... 

ããã...essa construção da noção de numero é bem difícil, sabe, e eles não tavam 

percebendo o que era 100, o que...sabe...a criança saber por exemplo numa reta 

numérica que o 80 tá mais perto do 100, que tá depois do 50, entender essa 

quantidade  porque chega uma hora que o numero é tão grande ...sabe? É que nem 

falar pra gente em 1 bilhão, 2 bilhões, sabe essa coisa de velocidade da 

luz......(gesticulando)...... sei lá. Depois que passa de um certo numero tudo é a 

mesma coisa, é tudo muito grande. 

Risos  

 

E: Muito rápido, muito grande. 
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C: E paras as crianças é a mesma coisa, tem uma hora que passou do dez é 

tudo muito grande, tá perto do 100, não tá perto do 100 e tarará... Pois bem,  aí um 

dia eu cheguei na sala da coordenadora,né... fico com as ideias na cabeça também 

que não param e tal. Um dia eu cheguei assim: Olha, eu tô com umas ideias aqui 

...sabe...é...eu inventei um jogo.... “Ahhh, um jogo?” ..... E é uma coordenadora, que 

é pesquisadora, está sempre muito aberta a ideias  ....”Mas como é esse jogo?”...É 

um jogo assim de estimativa. “Ahhh, de estimativa”.....É..... você tira uma cartinha  

lança um dado, depois e você tem que saber nãnãnã.... tão complexo. O que você 

acha? Olha, eu falei, eu só não sei de onde eu tirei essas ideias. Aí ela começou a 

dar risada, a dar risada e falou assim: “Cris, esse jogo é sensacional, será que você 

não tirou essa ideia de todas as reuniões que eu faço? Porque tem tudo a ver com o 

nosso trabalho. (risos). Voce conseguiu criar um jogo com toda a teoria que eu 

venho.....”. Ahhh, então é isso que você fala né? ( risos) Acho que eu entendi. De 

alguma forma a minha cabeça processou e eu nem sabia como que a aprendizagem 

com a gente também se dá dessa forma, quer dizer, eu fui olhando aquelas reuniões 

a gente vai discutindo, nananã , mas a nossa cabeça está processando o que a 

gente também não domina e aí  foi aquilo...digeriu, processou , sei lá o que, se 

arrumou e pchiiiii, devolveu aquele jogo, mas eu mesma não tinha consciência de 

(se divertia muito enquanto relatava) onde eu tinha tirado aquelas coisas. Aí ela 

assim: “Será que não foi das nossas reuniões? Mas é justamente o que a gente está 

precisando”. Então ela foi e mandou eu elaborar o jogo; “Olha, assim... justamente 

no primeiro ano a gente está com esse problema”. Era justamente a passagem do 

primeiro para o segundo ano, então eu vou agora ensinar o jogo para as professoras 

do primeiro ano para elas poderem jogar com os alunos e assim surgiu esse jogo de 

cálculo estimado  para essas crianças. 

 

E: E deu certo. 

 

C: Deu super certo. Então no apoio é assim, eu adoro jogo e eu vivo 

inventando. Então é assim, um dia eu aprendi a jogar Mancala54 que é um jogo 

                                                        

54 O Mancala é o mais antigo jogo de tabuleiro que ainda hoje, é jogado amplamente no mundo.  Existe há mais 

de 7 mil anos.  Sua origem perdeu-se na história, mas o que se sabe é que a áfrica sempre foi considerada seu 
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africano. As crianças estavam com uma grande dificuldade de trabalhar com moeda 

e essa coisa multiplicativa e nananã...  Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou trazer 

um monte de sementes diferentes, vou dar uma tabela, eles vão ter que fazer 

conversões nãnãnãnã.... Virou um jogo super dinâmico, grita mancala quando fizer 

um real ...... e eu também vou transformando jogos e a coisa vai acontecendo. É um 

espaço  muito diferente, Mara, porque assim, são poucas crianças , são seis a nove 

não são quase trinta... 

 

E: Lógico. 

 

C: E....é um laboratório, eu vivo tendo ideias  e depois as minhas ideias eu 

ponho em prática e ter esse espaço de reflexão com a coordenadora, também, a 

cada quinze dias, na verdade e a gente vai ....eu trago os trabalhos que eu... 

 

E: E quando eles voltam para o padrão da sala de aula deles.....? 

 

C: Normal. 

 

E: Normal, eles conseguem... 

 

C: Sabem que o apoio é diferente. O apoio trabalha muito com jogos, mas de 

vez em quando eu trabalho também com as fichas que são parecidas ...porque 

depois eles têm que dar conta... 

 

E: Exatamente, é isso que eu to perguntando: Quando ele volta ( para a sala 

de aula), você usou a imaginação para fazer esses jogos para, ativar a imaginação 

deles, para fazer eles entenderem aquele processo todo,mas eles voltam para o 

espaço deles. 

C: Também, mas aí eu trabalho também com algumas fichas  parecidas, porque aí 

também eu vou vendo o quanto eles avançaram, né? 

                                                                                                                                                                             

berço. O jogo era simbólico e representava as plantações, as colheitas e a necessidade crucial de sementes de 
trigo. http://blog.educacional.com.br/cnd_jogos/conheca-os-jogos/mancala/historia/   

 

 

http://blog.educacional.com.br/cnd_jogos/conheca-os-jogos/mancala/historia/
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E: E dá resultado? 

 

C: Dá resultado. Aí eu vejo como eles .... 

 

E:  É, porque eu não entendo esse ...se dá, dentro desse processo que você 

fez, nessa aula de apoio, ao invés de ser retomar aquilo que ele já.... .... 

 

C: Ah, não pode ser. O espaço do apoio justamente, não pode ser a 

reprodução da sala de aula em miniatura. Que não faz sentido....Ela já tem isso a 

tarde, ela vai fazer a mesma coisa de manhã? É muito maçante, então tem que 

trazer uma coisa nova mesmo.........não é? Por exemplo, uma coisa que eu tava 

trabalhando no ano passado, a gente tinha umas crianças com uma dificuldade 

grande de compreender essa noção, justamente, de números altos, né? 300, 

500,800 ......(interferência do som de uma moto que dificultou o entendimento de 

algumas palavras).....a gente trabalha com o Material Dourado, que trabalha com o 

concreto, isso vale 100, porque as crianças começavam a contagem: 123, 223, 

hã....233.... Hã? pêra aí, era de 100 em 100 e agora você  somou 10?  Hã 10, 100, 

qualquer numero que você colocava eles: “perdi”. Era tão difícil que eu não tinha 

mais controle. Eu falei, não, vamos pegar o Material Dourado, pegar aqui o concreto 

e vamos trabalhar isso. Falei, bom...agora...já sei! Vou fazer uma coisa diferente. 

Vocês são arquitetos, vocês vão ter o desafio de construir algo muito legal só que a 

sua construção vai ter que ter esse número. (a professora estala os dedos enquanto 

fala) Lançado o desafio! 

Colocava o número na lousa, “a minha construção vai ter que ter 1207”. Então 

eles tinham que ir ao Material Dourado, pegar 1207 e inventar, criar... Você não tem 

ideia... eu fotografei as coisas maravilhosas que eles faziam. Aí eu vi que tinha ali, 

sabe, o equilíbrio, aquela coisa de simetria, coisas assim lindas e a criança quer 

brincar. É muito chato você pegar aqueles pauzinhos, aquelas barrinhas e ficar ali: 

100, 200... nãnãnã, sabe.. 

Agora, se eu puder usar a matemática e ao mesmo tempo fazer essas coisas 

sensacionais eu estou usando a criança no que ela sabe fazer. 

E: De melhor, né? 
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C: Muuuito melhor. Porque a criança adora essas edificações, ela adora..... 

entendeu? Então eu inseri a matemática num jogo super divertido que a criança 

adora  fazer: empilhar coisas, construir, brincar de equilibrar...cai tudo, refaz....., né? 

E aí ela... eu consegui o objetivo...né, dela (criança) entender aquela noção de 

número ao mesmo tempo que ela saiu dali .....uufffffff....(mostrando sensação de 

alívio) “não vim aqui pra... me cansar mais”. Já pensou a mesma aula de tarde e de 

manhã? 

E aí, assim... eu era a dona da loja, eu falei: ai meu Deus, cada uma que a 

gente faz , aí eles tinham que comprar o material de construção...... então eles 

tinham que saber representar o número com o Material Dourado. Então tudo era 

lúdico. Aí chegava na loja eles: “Ai, eu quero ããã.....uma plaquinha que vale 100” e 

eu falava: “ Ah, estamos em falta”. 

 

E: Você também é legal.... “estamos em falta”. 

 

C: Estamos em falta, muda o seu pedido. Eles tinham que escrever o pedido 

numa folha de papel, trazer para comprar. Tudo mesmo,  na lojinha. Eu dizia: e 

agora, eu não tenho plaquinha eu só tenho barrinha.  

“Ah! Então eu posso usar 10 barrinhas porque 10 de 10 vale 100”. Eu falei: ai, 

então tá bom. Tome 10 barrinhas, me dá o dinheirinho, toma o trôco.....brincadeira 

total. 

Aí eles compravam o material e usavam na construção, então aí eu usei a 

decomposição do número. Tudo lúdico. 

 

E: Puxa que bacana. 

 

C: Dá pra ser sempre assim? Não...sabe, mas aí você  vai percebendo... não, 

pêra aí vou usar esse material....já apresentei..... já fiz dessa forma.... ah, pêra aí, 

vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos fazer isso, isso, isso....e vai surgindo 

ideias  e é esse o processo sempre pensando, usando coisas novas. 

 

E: Nossa! Que ótimo. 

 

Fim da conversa. 
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APÊNDICE 3   Panorama da Educação – Censo 2010 – IBGE 

 

 

 

Tabela 1 Percentual regional de frequência escolar 

 

 

 

 

Gráfico 1  Proporção por nível de instrução por Regiões 
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Gráfico 2 Frequência escolar entre 7 e 14 anos 

 

 

Gráfico 3 frequência escolar entre 15 e 17 anos 

 

Fonte: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000646051114201105141
6506447.pdf 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006460511142011051416506447.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006460511142011051416506447.pdf
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 APÊNDICE 4   A águia e a galinha 

Lenda africana por Leonardo Boff  

 

Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para 

mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no 

galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas.Embora 

a águia fosse o rei/rainha de todos os pássaros. Depois de cinco anos, este homem 

recebeu em sua casa a visita de um naturalista.Enquanto passeavam pelo jardim, 

disse o naturalista:  

- Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 

- De fato - disse o camponês. É águia. Mas eu a criei como galinha. Ela não é mais 

uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de 

quasetrês metros de extensão. 

- Não - retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia. Pois tem um coração 

de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas.  

- Não, não - insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. 

Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e 

desafiando-a disse: 

- Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então 

abra suas asas e voe! A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. 

Olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos. E pulou 

para junto delas. O camponês comentou:  

- Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha!   

- Não - tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será sempre 

uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã.  

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe:  

- Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe! 

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi para 

junto delas.O camponês sorriu e voltou à carga: 

-Eu lhe havia dito, ela virou galinha!  

- Não - respondeu firmemente o naturalista. Ela á águia, possuirá um coração de 

águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. 

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a 

águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma 
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montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas.O naturalista ergueu a 

águia para o alto e ordenou-lhe: 

- Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra 

suas asas e voe! A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova 

vida. Mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do 

sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do 

horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico kau-

kau das águias e ergueu-se, soberana, sobre si mesma. E começou a voar, a voar 

para o alto, a voar cada vez para mais alto. Voou... Voou... Até confundir-se com o 

azul do firmamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://pt.scribd.com/doc/24597329/Leonardo-Boff-A-Aguia-E-a-Galinha 

http://pt.scribd.com/doc/24597329/Leonardo-Boff-A-Aguia-E-a-Galinha
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APÊNDICE 5    João e os sete pecados mortais – livro  

 

 

        

 

A literatura infantil pode e deve ser vista como uma arte, pois representa o 

mundo através da palavra; pode unir o real e o imaginário, o possível e o impossível. 

 

Os textos literários voltados para o público infantil foram escritos há alguns 

séculos, e retratam um mundo fantástico, de sonhos e encantamentos. Porém, eles 

permitem que as crianças vivam, por meio dos contos, situações-problemas e 

conflitos e, a partir daí,tentem construir conceitos que auxiliarão em sua formação ao 

longo da vida. 

Partindo-se deste pressuposto, o livro “João e os Sete Gigantes Mortais”, de 

Sam Swope, chegou para renovar a estrutura dos contos de fadas, pois mostra de 

uma forma bem divertida, instigante e provocante um herói às avessas.  

Desde que João foi abandonado, ainda bebê, carregava a fama de menino 

mau da aldeia. Sempre estava metido em alguma encrenca ou confusão. E tudo 

acontecia sem ele querer. E a culpa sempre era sua.  

Mas as coisas se complicam quando chega a notícia de que sete gigantes 

mortais se aproximam do povoado, João leva a culpa e então, resolve partir para 

que a aldeia fique a salvo. Caminhando sem destino, João encontra pelo caminho 

um sujeito esquisito que lhe dá de presente um feijão mágico. Um feijão que realiza 

desejos. O garoto faz então seu pedido de criança solitária: “Quero minha mãe!”. 

Mas, ao seu lado, surge apenas uma vaca. Desiludido, João segue viagem com sua 

nova companheira.  

Pelo caminho, João acaba enfrentando os gigantes que querem fazer dele um 

picadinho malpassado, que personificam os sete pecados capitais: O Poeta Gigante 
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(a preguiça), O Terrível Guloso (a gula), Dona Iracúndia (a ira), O Cocegão 

Selvagem (a luxúria), Avarico (a avareza), Orgulha, a Grande (a vaidade) e a Rainha 

verde (a soberba).  

João se mostra, então, corajoso, esperto e muito inteligente. Com astúcia e 

capacidade de surpreender, o menino consegue vencer os sete gigantes, sem usar 

força física ou violência, mas o curioso é a forma positiva como o personagem lida 

com os problemas e obstáculos.   

Cheia de humor e irreverência, a narrativa nos transporta a combates 

divertidos e apavorantes, completada com as ilustrações extraordinárias dos 

temíveis monstrengos gigantes de Carll Cneut.  

É por meio desta trama inusitada e singular que o autor Sam Swope aborda 

temas fundamentais na formação infantil: amor, autonomia, superação de 

obstáculos, justiça e solidariedade. 

Swope buscou em diversas fontes literárias, tudo o que lhe pudesse render 

inspiração para tratar de “grandes questões da vida”, foram referências que 

ganharam uma roupagem original, sempre com muito humor. A história criada por 

Swope possui um pé nos contos de fadas, simbolizado por elementos dos contos 

tradicionais (feijões mágicos, rainhas más, maçãs, princesas aprisionadas) e outro 

em alusões bíblicas.  

Podemos associar de alguma forma este João a outros Joões dos contos 

tradicionais e suas histórias.  

O enredo trazido pela história “João e Maria” traduz a realidade de muitas 

crianças. Os pais pobres, não sabem como poderão cuidar dos filhos e decidem 

abandoná-los na floresta. 

João e Maria tentam encontrar o caminho de casa, vencer uma bruxa que 

pretende devorá-los são algumas atitudes que eles devem incorporar para 

conseguirem liberdade.  

A trama da história “João e o Pé de Feijão” ocorre num ambiente mágico e ao 

mesmo tempo real. A mãe de João vendo que a comida e o dinheiro haviam 

acabado pede ao filho que vá até a cidade para vender a única vaca que tinham e 

que já não produzia leite. No caminho, João troca a vaca por feijões mágicos. 

Aproveitando a sugestão de “João e o Pé de Feijão”, Swope utiliza a vaca 

como um poderoso símbolo maternal de ternura e afeição.   
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Dá para notar uma grande semelhança entre este João e o dos gigantes 

mortais, pois os dois agem com astúcia e coragem ao enfrentar os gigantes. Além 

disso, os dois Joões levaram um prêmio ao fim da história. Enquanto um ganhou 

uma harpa mágica e uma galinha que bota ovos de ouro e, com isso, consegue ficar 

rico, o outro, finalmente encontrou sua mãe e arranjara um lar onde era querido.  

O desafio do leitor é encontrar nas entrelinhas outras histórias de gigantes da 

literatura. 

 

São muitas as costuras feitas por Swope para que as crianças sejam 

instigadas em sua vivacidade e, ao mesmo tempo, respeitadas em sua integridade – 

como é o caso do tratamento dado à luxúria, “pecado” que ganhou uma cuidadosa e 

bem-humorada metáfora.  

Em suma, este livro é moderno e original, e suas ilustrações dão o tom do 

capítulo que virá e estão em completa harmonia com a história, desafiando e 

estimulando a fantasia do leitor. As ilustrações de Cneut merecem, por si só, a 

leitura do livro, ainda que o texto seja também de elevada qualidade. Pois seus 

traços vão dando vida aos personagens deste livro, personagens apavorantes e 

marcantes, como é o caso dos gigantes e que despertam a capacidade criativa e 

imaginativa das crianças.  

 

 

 

 

 

visitado em 14 de março de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.skoob.com.br/livro/resenhas/51903  

http://www.skoob.com.br/livro/resenhas/51903
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APÊNDICE 6  Textos produzidos pelos alunos – Desdobramento da atividade 

sobre a história  João e os sete pecados mortais. Os alunos deveriam criar um novo 

desafio para o João. 

 

Texto produzido pelo sujeito D 

 

                                                                                                       Página 1 



 
 

187 
 

Continuação do texto produzido pelo sujeito D 

 

Pág.2  
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Texto produzido pelo sujeito A 
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Desenho feito pelo sujeito A como complemento do texto  
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APÊNDICE 7  – ATIVIDADE SOBRE A LENDA DA ESTRELA-DO-MAR 
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Continuação do texto 
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ANEXO 855
   DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE PROPOSTA PELA ESCOLA 

 

 

O Pequenino Grão de Areia

"Um pequenino grão de areia,
Era um eterno sonhador,
Olhando o céu viu uma estrela,
Imaginou coisas de amor.

Passaram anos...longos anos,
Ela no céu e ele no mar,
Dizem que nunca o pobrezinho,
Pode com ela encontrar.

Se houve ou se não houve,
Alguma coisa entre eles dois,
Ninguém pode até hoje afirmar.

O certo é que depois...muito 
depois,
Apareceu a ESTRELA DO MAR !!!!"

 

 

 

UM GRÃO DE AREIA – ABADÁ CAPOEIRA Eu sou um peixe do cardume 
No mar da imensidão 
Eu sou uma flor do serrado 
Que nasceu fora da estação 
Quero ser bom capoeira 
E jogar com o coração 
Mas olhando pro deserto 
Eu sou apenas um grão 
[Refrão] 

Maior que Deus é ninguém 
Que me deu tudo na mão 
Mas nesse mundo tão imenso 
Eu sou apenas um grão 
[Refrão] 

Fonte:

www.letras.com.br/abada-capoeira/um-grao-de-areia

Tristeza mora comigo 

Por causa da solidão 

Eu pareço andorinha 

Querendo fazer verão 

Uma gota de água doce 

Querendo ser ribeirão 

Uma semente caída 

Querendo ser plantação 

Mas olhando pro deserto 

Eu sou apenas um grão 

[refrão] Um grão de areia

Queria ser o luar 

Iluminando o meu sertão 

Ou então ser uma estrela 

De qualquer constelação 

Vou levando minha vida 

Com o meu berimbau na mão 

Mas olhando pro deserto 

Eu sou apenas um grão 

[Refrão] 

 

                                                        
55

 Slides produzidos pela autora. 
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ANEXO 9  TEXTO PRODUZIDOS PELOS SUJEITOS  –  desdobramento da 

atividade A estrela-do-mar. Os alunos deveriam criar uma história contando como a 

estrela e o grão de areia se encontraram. 

 

Texto produzido pelo sujeito C 
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Continuação do texto do sujeito C 
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Continuação do texto do sujeito C 
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Texto produzido pelo sujeito A 
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Continuação do texto do sujeito A 
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Continuação do texto do sujeito A 
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Texto produzido pelo sujeito D 
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Continuação do texto do sujeito D 
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Continuação do texto do sujeito D 
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Continuação do texto do sujeito D  
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APENDICE 9   ATIVIDADE  A MORTE E O LENHADOR 
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Continuação do texto 
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APÊNDICE 10   DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE – Os alunos deveriam criar  

um texto contando o encontro da morte com um personagem imaginado por eles. 

 

Texto produzido pelo aluno C 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito C 
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Texto produzido pelo aluno A 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito A 
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Texto produzido pelo sujeito D 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito D 
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ANEXO 11   ATIVIDADE FEITA A PARTIR DO LIVRO NAS RUAS DO BRÁS. 

AUTOR DRAUZIO VARELLA. 
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Texto  produzido pelo sujeito C 
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Desenho do sujeito C relacionado ao texto 
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APÊNDICE 12  ATIVIDADE BASEADA NO LIVRO VERDADEIRA HISTÓRIA DOS 

TRÊS PORQUINHOS 

 

 

 

 

 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS56  - Jon Scieszka 

 

SINÓPSE 

 

Será que a história dos três porquinhos ocorreu daquele jeito mesmo? Dando 

a palavra ao lobo, que naturalmente narra os acontecimentos do seu ponto de vista, 

Jon Scieszka consegue reforçar a 'veracidade' da história original, contar uma 

história nova e engraçada e dar às crianças a oportunidade para demonstrar que 

compreendem muito bem as coisas. 

“Em todo o mundo as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou, 

pelo menos, acham que conhecem. 

Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, 

porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. 

Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. 

Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está 

completamente errado. 

                                                        
56

 http://encantamentosdaliteratura.blogspot.com.br/2009/06/verdadeira-historia-dos-tres-

porquinhos.html  

 

 

 

http://encantamentosdaliteratura.blogspot.com.br/2009/06/verdadeira-historia-dos-tres-porquinhos.html
http://encantamentosdaliteratura.blogspot.com.br/2009/06/verdadeira-historia-dos-tres-porquinhos.html
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Talvez seja por causa de nossa alimentação. 

Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como 

coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburguers fossem 

uma gracinha, todos iam achar que você é Mau. 

Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau está errado. 

A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. E eu vou 

explicar pra vocês. 

No tempo do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para 

minha querida e amada vovozinha. 

Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. 

Fiquei sem açúcar. 

Então resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. 

Agora, esse vizinho era um porco. 

E não era muito inteligente também. 

Ele tinha construído a sua casa toda de palha. 

Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói 

uma casa de palha. 

É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na 

casa dos outros. 

Então chamei: “Porquinho, você está aí?”. Ninguém respondeu. 

Eu estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de 

aniversário da minha querida e amada vovozinha. 

Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então inflei. E 

bufei. 

E soltei um grande espirro. 

Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. 

E bem no meio do monte de palha estava o Primeiro Porquinho – mortinho da silva. 

Ele estava em casa o tempo todo. 

Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio 

daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um 

grande cheeseburguer dando sopa. Você não comeria também? 

Bom, eu estava me sentindo um pouco melhor do resfriado, mas ainda não 

tinha minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. 
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Esse vizinho era irmão do primeiro Porquinho. Ele era um pouco mais 

esperto, mas não muito. 

Tinha construído a sua casa com lenha. 

Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. 

Chamei: “Senhor Porco, senhor Porco, está em casa?”. 

Ele gritou de volta: “Vá embora Lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a 

barba de minhas bochechas rechonchudas”. 

Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. 

Eu inflei. E bufei. E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. 

Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do 

irmão dele. 

Quando a poeira baixou, lá estava o Segundo Porquinho – mortinho da silva. 

Palavra de honra. 

Na certa você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. 

Então fiz a única coisa que tinha de ser feita. 

Jantei de novo. 

Era o mesmo que repetir um prato.” 

Eu estava ficando tremendamente empanturrado. 

Mas estava um pouco melhor do resfriado. 

E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário 

da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. 

Esse sujeito era irmão do Primeiro e do Segundo Porquinho. 

Devia ser o crânio da família. 

A casa dele era de tijolos. 

Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. 

Eu chamei: “Senhor Porco, o senhor está?”. 

E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? 

“Cai fora daqui Lobo. Não me amole mais.” 

E ainda dizem que eu é quem sou grosseiro. 

Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. E não ia me dar nem uma 

xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. 

Que porco!! 

Eu estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em 

vez do bolo, quando senti um espirro vindo. 
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Eu inflei. 

E bufei. 

E espirrei de novo. 

Então o Terceiro Porquinho gritou: 

“E a sua velha vovozinha pode ir às favas.” 

Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas, quando alguém fala desse 

jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. 

Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a 

porta daquele Porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e 

fazendo uma barulheira. 

O resto, como dizem é história. 

Tive muito azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 

dois porquinhos. E acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar 

emprestado não era muito emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história 

com todo aquele negócio de “bufar, assoprar e derrubar sua casa”. 

E fizeram de mim o Lobo Mau. 

É isso aí. 

Esta é a verdadeira história. 

Fui vítima de uma armação. 

Mas... Será que você pode me emprestar uma xícara de açúcar??? 

 

 

                                                                              Ilustração do livro 
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APÊNDICE 13  DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE. 

Os alunos deveriam elaborar uma notícia de jornal 

 

Notícia criada pelo sujeito B 
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Notícia criada pelo sujeito C 
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Notícia criada pelo sujeito D 

 

 

 

 

 

 



 
 

221 
 

Composição do tribunal do júri. As letras indicam as iniciais dos nomes dos 

alunos que fizeram parte do tribunal do júri. 
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ANEXO 14   DESDOBRAMENTO DA ATIVIDADE  – Produção de texto dos alunos 

Outras versões de histórias com o personagem lobo 

 

 

Texto escrito pelo aluno A 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito A 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito A  
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Texto produzido pelo aluno B                                                                                         
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Continuação do texto produzido pelo aluno TB 
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Texto escrito pelo sujeito C                                                                                         
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Continuação do texto produzido pelo aluno C         
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Continuação do texto produzido pelo sujeito C                                                                                        
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Texto produzido pelo sujeito C                                                                                             
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Texto produzido pelo sujeito D 
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Texto escrito pelo aluno A                                                                                          
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Texto produzido pelo sujeito D                                                                                              
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APÊNDICE 15   ATIVIDADE  O ROUBO DO FOGO 
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APÊNDICE 16   Desdobramento da atividade O roubo do fogo. 

Os alunos deveriam elaborar um plano para o roubo do fogo utilizando primeiro o 

desenho e depois a escrita.  

 

 

 

Atividade realizada pelo aluno C      
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Continuação da atividade realizada pelo sujeito C                                                                                 
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Atividade realizada pelo sujeito B 
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Atividade realizada pelo sujeito A 
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APÊNDICE 17   ATIVIDADE SOBRE  GÊNERO LITERÁRIO – A IRONIA. 

 

                A VACA DO MINEIRINHO 

 

Mineirinho estava sentado à beira de uma estrada, tendo ao lado sua vaca. Passou 

um ricaço muito do gozador, dirigindo seu carrão. Mineirinho, ao vê-lo passar, pediu 

carona. O dono do Porsche resolveu parar. 

- Dá uma caroninha, moço? 

E o ricão: 

- Mas, e a vaca? 

- Eu amarro ela no para-choque - respondeu Mineirinho. 

- Mas ela não vai aguentar! 

- Guenta, sim. 

- Tá bom. Você manda! 

E lá se foram eles, com a vaca amarrada no para-choque traseiro do carro. 

O ricão saiu a toda e, quando estava a oitenta por hora, olhou pelo espelho e lá 

estava a vaca correndo. Não acreditou. Pisou mais e o carro foi a cem. E lá estava a 

vaca. Ficou cabreiro e acelerou mais o carro, e a vaca atrás, firme. Quando chegou 

a duzentos por hora, olhou o espelho e viu que a vaca estava com a língua de fora. 

- Parece que sua vaquinha não vai aguentar muito tempo esta corrida, não, meu 

velho. Já está com a língua de fora. 

- Pra que lado está a língua? - perguntou o Mineirinho. 

- Para a esquerda - respondeu o ricaço. 

- Então encosta pra a direita, que ela tá é pedindo passagem. 

 

 

Fonte: http://maryvillano.blogspot.com.br/2012/02/vaca-do-mineirinho.html 

 

http://maryvillano.blogspot.com.br/2012/02/vaca-do-mineirinho.html
http://2.bp.blogspot.com/-60VKsKEF10A/T0dzjGzQJgI/AAAAAAAAaYs/bSvI9Y8abZ4/s1600/Foto 5.jpg
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APÊNDICE 18   ATIVIDADE SOBRE A HISTÓRIA DE UM BOIZINHO VALENTE. 

Os alunos deveriam reescrever a história. Utilizando o banco de ideias eles 

aprenderam nomes que os bois recebem, ouviram músicas sertanejas. Todo as 

informações foram pesquisadas pelos alunos. 

 

Texto produzido pelo sujeito C 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito C                                                                                       
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Texto produzido pelo sujeito D 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito D          
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APÊNDICE 19   ATIVIDADE A ARTE DA SOBREVIVÊNCIA 

Nesta atividade, após ver a animação eles deveriam escrever a história e fazer uma 

história em quadrinhos. 

 

Texto produzido pelo sujeito B 
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Continuação do texto produzido pelo sujeito B 
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História em quadrinhos produzida pelo sujeito B  
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Texto produzido pelo sujeito A  
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História em quadrinhos feito pelo sujeito A 
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Texto produzido pelo sujeito C 
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História em quadrinhos produzida pelo sujeito C 
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Continuação da história em quadrinhos produzida pelo sujeito C 
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