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RESUMO 

 

Objetiva analisar os aspectos envolvidos na apropriação e efetivação de práticas pedagógicas 

que potencializem o desenvolvimento de competências metacognitivas em leitura e escrita de 

alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O quadro teórico abrangeu cinco categorias 

conceituais: Abordagem da Psicogênese da Leitura e Escrita (FERREIRO, 1991, 1999, 2000; 

SÁNCHEZ, 1995, 2002; SOLÉ, 1998; TEBEROSKY, 1999, 2006), Conceito de 

metacognição na perspectiva psicogenética (FLAVELL, 1976, 1977, 1992; NOËL, 1991; 

STERNBERG, 1992, 2009; VIGOTSKY, 1991; 1993), Mediação (FEUERSTEIN, 1980; 

VYGOTSKY, 1991, 1993), Prática educativa (FREIRE, 1988, 1998; SACRISTÁN, 1995; 

ZABALA, 1998), Formação e profissionalização docente (ALARCÃO, 1996; LIBÂNEO, 

2001, 2002; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; SCHÖN, 1992). A 

metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, a qual consiste em uma ação/intervenção planejada 

no decorrer da sua realização e pressupõe o envolvimento do pesquisador com os sujeitos 

pesquisados de modo cooperativo e participativo. O estudo de campo foi desenvolvido no 

período de abril de 2010 a abril de 2011 e consistiu na implementação de práticas com base na 

realização de uma formação e acompanhamento pedagógico a duas professoras do Ensino 

Fundamental de uma escola pública do Sistema Municipal de Fortaleza. Os resultados 

apontam que a compreensão do conceito de metacognição, o embasamento teórico das 

professoras sobre a teoria psicogenética, o acompanhamento e a discussão de práticas 

pedagógicas que desenvolvessem competências metacognitivas foram cruciais na apropriação 

de novos conhecimentos e na ressignificação e redimensionamento da prática pedagógica. 

Essa apropriação se dá de forma singular e depende do significado que ela confere para cada 

sujeito. Enquanto para uma professora os elementos determinantes foram a percepção de que 

esses conhecimentos trazem benefícios para os alunos e a observação da nossa atuação na 

realização de atividades, para a outra foram a aquisição de conhecimentos com origem na 

formação, a autoavaliação e os momentos de reflexão. Concluímos que a apropriação e as 

transformações das práticas para um ensino metacognitivo ocorrem articulando os novos 

conhecimentos das professoras com os conhecimentos prévios e com os saberes da prática, 

exercitando sua autonomia, refletindo acerca das práticas com base em um referencial teórico 

consistente, respeitando as especificidades do tempo de aprendizagem e elaboração das 

docentes. A incorporação de aspectos metacognitivos na prática pedagógica das professoras 

fez nascerem aulas mais dinâmicas e significativas e uma maior autonomia entre as crianças. 

A experiência desta pesquisa afirma a necessidade de a metacognição ser tomada como 

proposta da educação, uma vez que é um excelente exercício para diagnóstico e 

acompanhamento do processo de aprendizagem, servindo de trampolim tanto para a evolução 

cognitiva das crianças quanto para a implementação de práticas consistentes que as autorizem 

a assumirem sua autonomia ante suas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Mediação. Metacognição. Prática Pedagógica. Leitura e Escrita. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Aims to investigate the issues involved in ownership and effective teaching practices that 

enhance the development of metacognitive skills in reading and writing of students in the 

early years of elementary school. The theoretical framework included five conceptual 

categories: Psychogenesis Approach reading and writing Escrita (FERREIRO, 1991, 1999, 

2000; SÁNCHEZ, 1995, 2002; SOLÉ, 1998; TEBEROSKY, 1999, 2006), the concept of 

metacognition in psychogenic perspective (FLAVELL, 1976 , 1977, 1992; NOËL, 1991; 

STERNBERG, 1992, 2009; VYGOTSKY, 1991, 1993), mediation (FEUERSTEIN, 1980; 

VYGOTSKY, 1991, 1993), the educational practice (FREIRE, 1988, 1998; SACRISTÁN, 

1995; ZABALA, 1998), training and professionalization docent (ALARCÃO, 1996; 

LIBÂNEO, 2001, 2002; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; SCHÖN, 

1992). The methodology used was action research, which consists of an action / intervention 

planned during its implementation and requires the involvement of the researcher with the 

subjects studied in a cooperative and participatory. The field study was carried out from April 

2010 to April 2011 and consisted of the implementation of practices from the achievement of 

a training and educational support to two elementary school teachers in a public school in the 

Municipality of Fortaleza. The results indicate that understanding the concept of 

metacognition, the theoretical background of the teachers on the psychogenic theory, 

monitoring and discussion of teaching practices that develop metacognitive skills were crucial 

in the appropriation of new knowledge and in scaling and redefinition of the pedagogic 

practice. This ownership takes the singular form and depends on the meaning she wins for 

each subject. As a teacher for those elements which have been the perception that such 

knowledge has benefits for students and observation of the researcher in carrying out 

activities for the other were the acquisition of knowledge from training, self-assessment and 

reflective moments. We conclude that the appropriation and transformations of practices for 

metacognitive teaching takes articulating the teachers' new knowledge with your prior 

knowledge and with the knowledge of the practice, exercising the autonomy of teachers, 

reflecting on practices from a consistent theoretical and respecting the specificities of time 

learning and building of teachers. The incorporation of metacognitive aspects in pedagogical 

practice of teachers gave birth to more dynamic and meaningful classes and greater autonomy 

among children. The experience of this research affirms the necessity of metacognition be 

taken as a proposal of education, since it is an excellent exercise for the diagnosis and 

monitoring of the learning process, serving as a springboard for both the cognitive 

development of children and for the consistent implementation of practices that allow these 

children to assume their autonomy in their learning. 

 

Keywords: Mediation. Metacognition. Pedagogical Practice. Reading and Writing. 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 La recherche vise à étudier les questions liées à l‟efficacité des pratiques pédagogiques  qui 

favorisent le développement des habiletés métacognitives des élèves, en lecture et écriture, 

durant les premières années de l'école élémentaire. Le cadre théorique  a compris cinq 

catégories conceptuelles: la lecture et l'écriture selon l‟approche de la Psychogenèse Escrita 

(FERREIRO, 1991, 1999, 2000; SÁNCHEZ, 1995, 2002; SOLÉ, 1998; TEBEROSKY, 1999, 

2006), le concept de métacognition, à partir de la perspective psychogénétique (FLAVELL, 

1976, 1977, 1992; NOËL, 1991; STERNBERG, 1992, 2009; VIGOTSKY, 1991; 1993), la 

médiation (FEUERSTEIN, 1980; VIGOTSKY, 1991, 1993), les pratiques éducatives 

(FREIRE, 1988, 1998; SACRISTÁN, 1995; ZABALA, 1998), la formation et la 

professionalisation du professeur (ALARCÃO, 1996; LIBÂNEO, 2001, 2002; NÓVOA, 

1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; SCHÖN, 1992). La méthodologie utilisée a 

été la recherche-action, qui consiste en une action/intervention organisée tout au long de sa 

mise en œuvre et nécessite l'implication du chercheur avec les sujets étudiés, de mode 

coopératif et participatif. L'étude de terrain a été réalisée d‟Avril 2010 à Avril 2011 et a 

consisté à instaurer des pratiques, à partir de  la mise en œuvre d'une formation et d‟un soutien 

éducatif, à deux enseignants du primaire dans une école publique de la municipalité de 

Fortaleza. Les résultats indiquent que la compréhension du concept de métacognition, la base  

théorique des enseignants au sujet de la théorie,  psychogénétique, l‟accompagnement et la 

discussion des pratiques pédagogiques qui développent des compétences métacognitives ont 

été déterminants dans l'appropriation de nouvelles connaissances et dans la ressignification et 

redéfinition de la pratique pédagogique. Cette appropriation a lieu de manière  singulière et 

dépend de la signification qu‟elle prend pour chaque sujet. Si pour une des  enseignantes  les 

éléments déterminants ont été  la perception qu'une telle connaissance a des avantages pour 

les étudiants ainsi que l'observation du chercheur durant la réalisation des activités, pour 

l'autre, il s‟est agi  plutôt de l'acquisition de connaissances à partir de la formation, de 

l'autoévaluation et des moments de réflexion. Nous concluons que l'appropriation et les 

transformations des pratiques pour un enseignement métacognitif se construisent en articulant 

les nouvelles connaissances des professeurs avec leurs acquits antérieurs et les savoirs de la 

pratique, en mettant à contribution l'autonomie des enseignants, en réfléchissant sur les 

pratiques à partir d'une théorie cohérente, en respectant les spécificités du temps de 

l'apprentissage et de construction des éducateurs. L'incorporation des aspects métacognitifs 

dans la pratique pédagogique des enseignants promeut  des cours plus dynamiques, ayant plus 

de sens et permettant une meilleure autonomie des enfants. Cette recherche affirme que la 

métacognition peut être considérée comme une proposition pour l‟éducation, car c‟est un 

excellent exercice pour le diagnostic et le suivi du processus d'apprentissage ; elle sert de 

tremplin à la fois au développement cognitif des enfants et à la mise en œuvre cohérente de  

pratiques qui permettent à ces enfants d'assumer leur autonomie dans leurs apprentissages.  

  

Mots-clés: Médiation. Métacognition. Pratiques Pédagogiques. Lecture et Écriture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, a capacidade para usar material escrito é imprescindível a todo 

tipo de informação, tornando o uso da leitura cada vez mais necessário à participação real do 

cidadão em atividades produtivas e criativas. O não domínio da leitura é gerador de 

desvantagens e de dependência, e o domínio dessa capacidade é essencial na melhoria de vida 

do cidadão. Aprender a ler e escrever é objetivo fundamental nos anos escolares iniciais, mas 

é também condição de participação no prosseguimento da escolaridade, uma vez que a 

comunicação escrita vai crescendo no trabalho escolar e o aluno que não sabe ler poderá ter 

grandes dificuldades de desempenhar seu papel de aprendiz.  

Muitas crianças apresentam, no início de sua escolarização, certas dificuldades 

inerentes à própria aquisição da leitura e escrita. A maioria, no entanto, vence essas 

dificuldades nos primeiros anos de escolarização. Algumas delas fracassam na aprendizagem 

do sistema de representação gráfica, chegando aos anos finais do Ensino Fundamental sem 

compreender um texto escrito ou mesmo frases simples. Mesmo que aparentemente tenham 

dominado a decodificação da língua, falham, nos anos letivos subsequentes, nas atividades de 

leitura e escrita e nas demais áreas de conhecimento.  

Segundo Martin e Marchesi (1995), essas crianças podem ter adquirido estratégias 

mnemônicas, como repetir ou organizar o material, fracassando no uso dessas táticas sempre 

que tarefas mais complexas exigirem delas generalização de suas aprendizagens. A realização 

de tarefas envolvendo leitura e escrita simplesmente por meio de estratégias mnemônicas ou 

de decodificação não constitui aprendizagem que possa ser generalizada, pois não ocorreu a 

devida compreensão do texto (além de levar o aluno a se preocupar, nos anos seguintes, com a 

decodificação mecânica do que está escrito). Talvez essa seja uma das principais razões pelas 

quais alguns alunos não tenham obtido sucesso na aprendizagem consistente do sistema de 

representação gráfica. 

Essas crianças podem estar ignorando a natureza de seu fracasso, não se dando conta 

do uso de suas estratégias de leitura e não as adaptando ao projeto de leitura. Essa ausência na 

gestão consciente da compreensão das funções e regras do sistema de representação gráfica 

revela uma deficiência das habilidades metacognitivas
1
, ou seja, das condutas por meio das 

                                                 
1
 Alguns dicionários, como o Miniaurélio (FERREIRA, 2000), concebem habilidade como aptidão, capacidade. 

Neste estudo, seguindo a compreensão de Portilho (2009), o termo capacidade será entendido como a 

disposição inata de todo o ser humano para a aprendizagem e o vocábulo habilidade, como a capacidade 

expressa mediante comportamentos, uma vez que é desenvolvida por meio da prática, ou seja, por via 

procedimental. São as habilidades que possibilitam que procedimentos, como andar de bicicleta ou correr, 
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quais o sujeito consegue conhecer e controlar o próprio funcionamento cognitivo. As 

estratégias metacognitivas poderiam atuar facilitando a aprendizagem dos alunos e a 

transferência do que foi aprendido quando estas habilidades forem deficitárias, ou mesmo 

quando a criança não se dá conta de como utilizá-las (CRAVEIRO, 2004).  

A leitura põe em jogo dois conjuntos de habilidades: decodificação e integração das 

significações. As habilidades de decodificação, segundo Solé (1998), pressupõem o 

aprendizado das correspondências entre os sons da linguagem e os signos gráficos (letras ou 

conjunto de letras) que os representam. A integração das significações é fornecida pelos 

conhecimentos prévios do leitor, pela clareza e coerência do conteúdo do texto e pelas 

estratégias que o leitor utiliza para compreendê-lo.  

Além disso, o leitor deve ter a capacidade de gerenciar essas diferentes operações, 

adaptando-se à finalidade de sua leitura. Ele não utilizará a mesma estratégia para ler com o 

objetivo de aprender, distrair-se, pesquisar uma informação precisa. Daí a necessidade do 

leitor variar os projetos, as estratégias, as situações de leitura, enfim, os tipos de textos 

(FOULIN; MOUCHON, 2000). 

Em termos de realização escolar, é importante, portanto, que, além da utilização de 

estratégias cognitivas de leitura, o leitor tenha o conhecimento sobre quando e como utilizá-

las e acerca da sua eficácia. Esse conhecimento, bem como a capacidade de planificar, dirigir 

e avaliar a aprendizagem, Flavell (1976, 1977, 1992) denominou de metacognição, ou seja, a 

maior eficiência em uma atividade de aprendizagem depende não somente dos conhecimentos 

prévios e das habilidades da pessoa, mas também do conhecimento e controle de seus 

processos cognitivos e de suas habilidades metacognitivas. 

A metacognição é, pois, aspecto central na implementação de uma cultura do 

pensamento, uma vez que permite elaborar conhecimentos e habilidades que sejam 

generalizados, aprender estratégias de resolução de problemas que sejam passíveis de 

autorregulação, adquirir autonomia na gestão das tarefas e nas aprendizagens, formular um 

autoconceito positivo, obtendo motivação para aprender.  

São raras as escolas que priorizam a cultura do pensar e sabem como estimular e 

promover o raciocínio dos alunos, orientando-os no processamento da informação e na 

                                                                                                                                                         
sejam realizados. As pessoas, em alguns momentos, sentem-se “habilitadas para fazer algo” e em outros estão 

em decurso de habilitação, como quando estão aprendendo a dirigir. As habilidades não são alcançadas 

espontaneamente, elas são constituídas e podem ser ensinadas. Como exemplo de habilidades metacognitivas, 

podemos citar, na escrita: planejar o que vai escrever, organizar suas ideias antes da escrita, escrever com 

coerência e compreensão, reconhecer os erros de forma autônoma e saber o que fazer para corrigi-los (reler o 

que escreveu, comparar com a escrita convencional), identificar o que aprendeu nessa atividade, avaliar se 

obteve êxito e justificar por quê. 
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tomada de decisões de acordo com valores consensualmente priorizados em sua sociedade 

(RABELO, 2000). As escolas precisam articular a informação com a formação, ou seja, 

conciliar a elaboração de conhecimento com o respeito aos valores humanos universais, e isso 

pode ser feito incentivando os alunos a desenvolverem a metacognição.  

Em um estudo de mestrado, investigamos o papel do corpo docente na formação da 

autonomia moral das crianças, procurando compreender como os professores trazem para a 

prática pedagógica a proposta da escola de uma educação moral para a autonomia. Os 

resultados apontaram para um despreparo, por parte dos professores da escola, em lidar com 

uma educação para a autonomia
2
. Algumas iniciativas como trabalhar para que o grupo 

avance, incentivar o respeito entre os colegas, abrir espaço para os alunos nas discussões das 

regras de sala são, para a maioria dos docentes, ações intuitivas, em que não existe uma base 

do referencial teórico que guia essas ações. Assim, apesar de expressarem um avanço na 

formação de pessoas questionadoras, essas inovações são tímidas, apontando para a 

necessidade de uma formação continuada, que poderá contribuir na formação de cidadãos 

intelectual e moralmente autônomos (RABELO, 2000). 

Esse tema da autonomia nos interessa particularmente, porque acreditamos que o 

cidadão precisa, em sua vida social, tomar decisões importantes e, para que seja capaz de 

decidir adequadamente, ele precisa dispor, segundo Davis Nunes e Nunes (2005), de 

informações pertinentes do meio físico e social, de si mesmo e dos outros, estratégias de 

pensamento que lhe permita operar sobre essas informações, e valores que orientam sua ação. 

E isso precisa ser trabalhado desde o início da escolarização. 

O problema é que a escola tende a supor que os alunos já são capazes de fazer essas 

operações e, com isso, os professores se sentem liberados da tarefa de ensinar a pensar, 

preocupando-se quase que exclusivamente em ensinar informações e valores (DAVIS; 

NUNES; NUNES, 2005).  

                                                 
2
 Na Psicologia da moralidade de Piaget (1994), o sujeito que age de forma autônoma é aquele em que a fonte 

das regras está em si próprio e na sua capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. A diferença 

entre sujeito da autonomia e o sujeito da anomia, que também age de acordo com o que considera certo é que, 

enquanto a ação do segundo tem por princípio seus interesses pessoais, desconsiderando as regras sociais, o 

primeiro age racionalmente levando sempre os outros e os seus direitos em consideração, baseando suas 

ações em princípios de universalidade e de justiça (ARAÚJO, 1996, p. 106). Piaget concebe os agentes sociais 

não como pessoas que nascem competentes e moralmente autônomas, mas como sujeitos em elaboração, 

capazes de estabelecer, com base no aprendizado proporcionado por suas experiências, relações que favoreçam 

essa autonomia, ou seja, em que predominem o respeito mútuo e a cooperação. No âmbito intelectual, 

autonomia também significa autogoverno, considerando-se as regras sociais.  Segundo Kamii (1990), as 

crianças que são desencorajadas a pensar autonomamente elaborarão menos conhecimentos do que as que são 

mentalmente ativas e autoconfiantes. 
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Aprendemos a pensar em diversas situações, mas geralmente é a escola quem ensina 

de forma intencional. Para instalar essa cultura do pensamento é essencial a mediação do 

professor. Quanto mais a criança usufruir da mediação, mais rico será o desenvolvimento 

intelectual advindo da interação. O papel do professor deve ser, portanto, o de estabelecer 

situações interativas mediante as quais o aluno vá internalizando os mecanismos de controle e 

planejamento de suas atividades de aprendizagem. Quando ele amadurece, interroga a si 

mesmo e avalia os próprios processos cognitivos e os resultados que obtém.  

É imprescindível a mediação do professor, que, dependendo do tipo de intervenção, 

possibilitará uma autonomia da criança para explorar a linguagem escrita. Apesar de esta 

possuir numerosos conhecimentos sobre a leitura e escrita com base em sua experiência, o 

tipo de mediação a que ela estiver exposta influenciará as habilidades que irá adquirir. Daí a 

importância dos professores facilitarem aos alunos o uso de estratégias de exploração do 

universo escrito e a se tornarem conscientes dessas estratégias. 

Com base nessas constatações, entendemos que é importante e urgente refletir a 

respeito de quais conhecimentos e práticas são necessários para organizar um ensino 

metacognitivo, que esteja preocupado com o desenvolvimento autônomo do aluno, que 

forneça elementos para que este supere os entraves de aprendizagem e tenha consciência de 

sua aprendizagem. Como estabelecer, então, ações, estratégias e práticas pedagógicas 

pautadas em um trabalho efetivo de aspectos metacognitivos, que favoreçam uma autonomia 

cognitiva do aluno?   

Com efeito, algumas questões, às quais organizamos em dois blocos, nos inquietaram 

e deram norte à pesquisa. 

1 As práticas pedagógicas que favorecem o desenvolvimento de competências 

metacognitivas: que intervenções/mediações podem ser instauradas de maneira a levar o 

aluno a desenvolver habilidades metacognitivas na aprendizagem inicial do sistema de 

representação gráfica? Como o professor pode facilitar o uso de estratégias metacognitivas 

pelo aluno? Ele, como mediador da aprendizagem, realiza intervenções que possibilitem ao 

aluno a reflexão sobre o sistema da língua escrita, que o levem ao uso de estratégias 

metacognitivas? Que práticas voltadas para um ensino metacognitivo de leitura e escrita 

podem ser co-construídas com os educadores para uma aprendizagem significativa, 

consistente e autônoma do sistema de representação gráfica? 

2 O desenvolvimento profissional dos professores: os saberes necessários ao 

desenvolvimento metacognitivo estão presentes na atuação dos docentes? Que subsídios 

teóricos e práticos são demandados pelos docentes para a efetivação de práticas pedagógicas 
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que viabilizem o trabalho metacognitivo com os alunos? Como ajudar um grupo de 

professores a repensar sua prática, de modo a perceber o aluno como ser ativo, construtivo, 

capaz de ter controle sobre a própria aprendizagem e de se avaliar? Como uma formação 

centrada na escola pode facilitar a apropriação do conhecimento metacognitivo? Como os 

professores receberiam os conhecimentos trabalhados na formação? Esses conhecimentos 

dariam subsídios para repensar suas práticas ou seria preciso um apoio sistemático no 

planejamento e execução das atividades em sala de aula? Estariam dispostos a redimensionar 

suas práticas com suporte em novos conhecimentos? Quais os possíveis entraves ou 

dificuldades de se pôr em prática esse conhecimentos? Como os professores vivenciam essas 

transformações?  

Ante tais questionamentos, aos quais não temos obviamente a pretensão de responder 

todos, temos como o objetivo central desta pesquisa analisar os aspectos envolvidos na 

apropriação e efetivação de práticas pedagógicas que potencializem o desenvolvimento 

de competências metacognitivas na leitura e escrita pelos alunos.  Como o professor se 

apropria do conhecimento metacognitivo e redimensiona sua prática para favorecer o 

desenvolvimento da metacognição do aluno em seu processo de aprendizagem inicial da 

leitura e escrita?   

Com apoio no nosso objetivo geral, propomo-nos atingir os objetivos específicos na 

sequência mencionados: 

1 Identificar se o professor realiza mediações que possibilitem ao aluno a reflexão 

sobre o sistema da língua escrita, que o levem ao uso de estratégias metacognitivas 

(Diagnóstico). 

2  Desenvolver, em parceria com o professor, com base em uma formação e em um 

acompanhamento sistemático, práticas pedagógicas que permitam um ensino metacognitivo 

da leitura e escrita (Objetivo de intervenção). 

3 Analisar a implementação dessas práticas pedagógicas, identificando os elementos 

que facilitam e dificultam essa implementação. 

4 Identificar que mudanças o professor demonstra na prática pedagógica (que 

aspectos do ensino da leitura e escrita ele reformula) e como ele efetua essa transformação. 

5 Examinar o papel da formação e do acompanhamento no redimensionamento da 

prática dos professores. 

Perante esses questionamentos aqui expostos, aos quais não pretendemos dar respostas 

fechadas, mas trazer elementos para uma reflexão mais profunda sobre essa temática, nos 

propusemos a investigar o cotidiano da sala de aula no que refere ao trabalho de professores 
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no desenvolvimento de competências metacognitivas, e realizar uma intervenção, baseada na 

formação em serviço e no acompanhamento da prática pedagógica, com vistas a compreender 

quais as possibilidades e dificuldades de implementação de estratégias pedagógicas, baseadas 

em um referencial teórico sócio-construtivista, que favoreçam situações nas quais as 

habilidades metacognitivas sejam exploradas. Assim sendo, a investigação buscou o caminho 

da pesquisa-ação como procedimento metodológico, considerando a demanda e 

disponibilidade dos agentes da escola envolvida. 

Não existem muitas pesquisas voltadas para o trabalho que favoreçam a elaboração de 

estratégias metacognitivas por crianças que ainda estão em decurso de aprendizagem do 

sistema de representação gráfica. Boruchovitch (2007) alerta para o fato de as pesquisas em 

estratégias ainda serem muito incipientes, precisando-se transcender abordagens remediativas 

e adotar mais enfoques preventivos, no qual o aprender a aprender seja efetivado desde o 

início da escolarização.  

Algumas pesquisas como as de Doly (1999) e Neves (2007), as quais abordaremos na 

próxima sessão, investigaram estratégias metacognitivas em leitura no 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental e em curso de Especialização, respectivamente. Entretanto, não encontramos 

pesquisas-ação que investigassem as práticas pedagógicas em leitura e escrita de docentes 

voltadas para um ensino metacognitivo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ressaltando 

ainda mais a relevância desta pesquisa. 

Com efeito, essa investigação é inovadora uma vez que propomos ampliar a produção 

científica sobre essa temática, de forma a produzir mais conhecimentos que venham a 

contribuir para as reflexões teóricas e metodológicas das práticas pedagógicas dos professores 

para um ensino metacognitivo nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

É com essa preocupação que nos voltamos para a aprendizagem inicial da leitura e da 

escrita, procurando ajudar o professor a se instrumentalizar no sentido de contribuir para que 

o aluno desperte, desde o início de sua escolarização, não só a capacidade cognitiva, mas 

também metacognitiva, de forma que, uma vez aprendendo a regular sua aprendizagem, esta 

seja mais efetiva e o aluno vá se tornando cada vez mais autônomo no seu processo de 

conhecer e no enfrentamento de suas dificuldades.  

Acreditamos que essa autonomia do conhecimento não é possível sem a mediação do 

professor. Este precisa estar consciente de seu papel de mediador do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e social, mas também no desenvolvimento metacognitivo dos alunos. Se a 

tarefa de ensinar já não é tão simples, o que poderíamos dizer da tarefa de ensinar o aluno a 

pensar por si mesmo? 



19 

 

O professor tem uma teoria que reflete em sua prática, mas que nem sempre é 

consciente. “O desafio é iluminar essa teoria a partir do que já tem, porque ninguém constrói 

algo novo jogando o velho fora” (FERREIRO, 1991, p.24). Nossa tese é que o professor 

elabora conhecimentos e desenvolve sua prática de forma gradual e processual, articulando 

seus conhecimentos prévios com a teoria e a prática de forma dinâmica e autônoma e que, 

mais consciente do seu saber e do seu fazer, ele pode trazer contribuições relevantes para a 

educação no sentido de ajudar os alunos a desenvolverem competências metacognitivas. 

Aqui reside uma grande contribuição de esta pesquisa, realizar novas reflexões sobre a 

prática pedagógica de professores de forma que desenvolvam outra perspectiva sobre as 

questões metacognitivas, utilizando como meio a formação em serviço, que não seja estranha 

à realidade da sala de aula, mas considere os saberes da experiência e o respeito às suas 

individualidades. 

Feitas essas considerações, passamos a mostrar a forma como está organizada esta tese 

e o conteúdo abordado em cada seção. Introduzimos este trabalho situando a problemática de 

estudo juntamente com as indagações de campo como fruto de estudos teóricos sistemáticos. 

Na segunda seção, buscamos contextualizar o problema de pesquisa, abordando diferentes 

investigações desenvolvidas em torno da temática da metacognição e de como intervenções 

em estratégias metacognitivas obtêm resultados positivos e favoráveis a uma aprendizagem 

significativa da leitura e escrita, ressaltando-se o papel da mediação e das interações nessa 

aprendizagem. 

Na seção três, desenvolvemos o quadro teórico da pesquisa, abordando cada uma das 

categorias conceituais que deram suporte para a concretização desta busca. Tratamos da 

Abordagem da Psicogênese da Leitura e Escrita (FERREIRO, 1991, 1999, 2000; SÁNCHEZ, 

1995, 2002; SOLÉ, 1998; TEBEROSKY, 1999, 2006), do conceito de metacognição na 

perspectiva psicogenética (FLAVELL, 1976, 1977, 1992; NOËL, 1991; STERNBERG, 1992, 

2009; VIGOTSKY, 1991, 1993), da mediação (FEUERSTEIN, 1980; VYGOTSKY, 1991, 

1993), da prática educativa (FREIRE, 1988, 1998; SACRISTÁN, 1995; ZABALA, 1998), e 

da formação e profissionalização docente (ALARCÃO, 1996; LIBÂNEO, 2001, 2002; 

NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; SCHÖN, 1992). 

Na quarta seção, delimitamos os procedimentos metodológicos da investigação, 

caracterizando o tipo de busca científica, tratando as etapas da pesquisa e a forma como os 

dados foram levantados, os instrumentos utilizados no levantamento desses indicadores e as 

categorias de pesquisa; caracterizamos a escola onde esta foi realizada, os sujeitos da busca, 
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além de identificarmos os procedimentos de análise do material coletado, dando um suporte 

teórico às reflexões procedidas. 

Nas seções cinco e seis, procedemos à análise dos resultados, articulando os dados 

colhidos na pesquisa com o referencial teórico por esta adotado. Para que essa articulação 

fosse o mais fiel possível, procuramos registrar os dados do modo como nos foram revelados 

pelos sujeitos por via de suas verbalizações e com origem em observações registradas, 

respeitando a identidade dos sujeitos. 

As Considerações finais se basearam nas inferências animadas na análise dos 

resultados, nas cinco categorias conceituais. Nelas, retomamos as categorias de análise para 

compreender como estas se manifestam nas professoras observadas, identificamos os avanços 

e retrocessos das suas práticas pedagógicas e da escola como um todo, procuramos 

explicações para as coerências e incoerências apontadas nessa prática e propomos algumas 

sugestões para melhoria do ensino, com base em uma proposta sócio-construtivista de 

educação e voltada para aspectos metacognitivos. 

Além dessas seções, a tese constitui-se de referências, nas quais estão registrados os 

materiais literários que trouxeram contribuições para a pesquisa, dos apêndices, onde podem 

ser encontrados alguns instrumentos utilizados: a escala de competências do professor para 

um ensino metacognitivo, os roteiros das entrevistas iniciais e de explicitação, roteiros de 

observações e de avaliação da pesquisa e termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

dos sujeitos da pesquisa e dos pais dos alunos, dentre outros instrumentos elaborados durante 

a realização da pesquisa, e dos anexos, material produzido pelas professoras no transcurso 

desta investigação. 

Procuramos possibilitar uma comunicação acessível a qualquer leitor que queira 

conhecer um pouco mais sobre a temática aqui abordada, ao mesmo tempo em que 

procuramos respeitar as normas da academia. Convidamos, então, o leitor a mergulhar neste 

ensaio, que longe de ser um produto acabado, abre perspectivas para mais investigações nessa 

área do conhecimento que, por ser tão complexa, traz questões intrigantes e novos desafios 

para a prática educativa. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Aprender é próprio do ser humano, desde o momento do nascimento. Aprender a 

aprender se refere à autonomia na aprendizagem. (Elizabeth Tunes). 

 

Abordaremos algumas pesquisas que contribuíram para a elucidação do nosso 

problema de pesquisa, estudos que gravitam à órbita da temática metacognitiva e de 

intervenções em estratégias de metacognição que aporta grandes contribuições para uma 

aprendizagem significativa da leitura e escrita, ressaltando-se o papel da mediação e das 

interações nessa aprendizagem. 

Na perspectiva de Vernon (1957), a aprendizagem da leitura é uma tarefa de resolução 

de problemas, o que exige da criança habilidades de raciocínio para compreender as relações 

linguísticas e comunicativas entre a fala e a escrita. “A característica fundamental e básica dos 

problemas de leitura parece ser a confusão cognitiva [...]”. (VERNON, 1957, p. 71)
3
. A 

criança apresenta-se confusa e não compreende, a princípio, por que uma determinada série de 

caracteres tem que corresponder a certos sons e palavras.  

Com amparo nessas considerações de Vernon, Downing (1987, p. 188), propõe a 

Teoria da Clareza Cognitiva:  

 
[...] o processo de aprendizagem da leitura consiste no redescobrimento das (a) 

funções e (b) regras de codificação do sistema de escrita; [...] Este redescobrimento 

depende da consciência linguística daquele que aprende no que se refere aos traços 

de comunicação e da língua que eram acessíveis aos criadores do sistema de escrita. 

 

De acordo com a Teoria da Clareza Cognitiva, a criança inicia a aprendizagem da 

leitura e escrita num estado de confusão cognitiva sobre as funções e os mecanismos da 

linguagem escrita, e vai, progressivamente, evoluindo para uma compreensão (clareza 

cognitiva) do funcionamento dessa linguagem. Essa teoria “insiste sobre os aspectos 

metalinguísticos da inserção no mundo da escrita [...] para apropriar-se da língua escrita, a 

criança deve entender o que é a linguagem escrita e quais as suas funções”. (FIJALKOW, 

1994, p. 15)
4
. 

Essa clareza cognitiva ou consciência cognitiva pode ser considerada, segundo 

Delacours-Lins (2006), consciência metacognitiva, uma vez que se trata de um saber ou 

atividade cognitiva, que toma como objeto, ou regula, um aspecto de um empreendimento 

cognitivo. Essa pesquisadora, ao estudar as representações do aprendizado da leitura de 

                                                 
3
  Tradução da autora 

4
  Tradução de Sylvie Delacours-Lins, orientadora.  
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crianças de cinco a nove anos, chegou à conclusão de que a clareza cognitiva a respeito das 

motivações, das funções de leitura e das operações necessárias ao processo de ler, exerce 

influência nessa aprendizagem:  

 
Parece que as confusões cognitivas, como as concepções passivas e mágicas inibem 

a aprendizagem enquanto concepções claras tais quais: concepções funcionais 

(aprender letras, sílabas ou histórias) e também concepções valorizando a atividade 

do sujeito, como a concepção iniciática, favorecem esse mesmo aprendizado. 

(DELACOURS-LINS, 1998, p. 137). 

 

As concepções do leitor sobre o que é necessário para aprender a ler e a respeito das 

atividades que tem que realizar para aprender são compreensões metacognitivas, as quais 

exercem um papel determinante nas futuras competências em leitura (DELACOURS-LINS, 

1998). Isso nos faz pensar o quanto é importante que, juntamente com o ensino das 

habilidades de leitura, seja feito um trabalho sobre as funções da leitura e escrita com as 

crianças no início de suas aprendizagens. 

Muito embora as crianças cheguem à escola em diferentes estádios de compreensão a 

respeito da natureza e função da linguagem escrita, bem antes de ingressar no ensino formal, a 

imersão num mundo letrado, ou seja, de referentes escritos e de interações em torno do objeto 

“escrita”, permite-lhes fazer inúmeras descobertas sobre as utilizações funcionais e acerca das 

características formais da linguagem escrita (DOWNING; LEONG, 1982). A aquisição desses 

conceitos pela criança é determinante para o sucesso da fluência e aptidão para ler e escrever. 

Muitos dos conceitos necessários às habilidades de ler e escrever são óbvios aos 

adultos, mas não às crianças iniciantes nessa aprendizagem. Elas sentem-se confusas, não 

sabem diferenciar sílaba de palavra. Teberosky e Ribera (2006) chama a atenção para o fato 

de que os adultos alfabetizados usam vocábulos metalinguísticos que fazem parte de seu saber 

prático, que não são diferentes de termos cotidianos dos aprendizes leitores, como no caso de 

“palavra”, que não são entendidos como um termo técnico especializado, mas como expressão 

de uso corrente, empregada de forma intuitiva por estes.  

A representação escrita das unidades linguísticas (palavras), no entanto, contribui 

significativamente para objetivar a percepção intuitiva da linguagem dos falantes, porque 

quando se aprende e usa a escrita, existe um exercício de reflexão sobre a linguagem, 

desenvolvendo-se uma consciência metalinguística. Dessa forma, explica-se por que uma 

grande quantidade de conhecimento metalinguístico é adquirida quando se aprende a ler e 

escrever. 

Nesse momento, é importante a atuação do professor com vistas a criar situações e 

atividades de ensino da leitura e escrita que propiciem tanto a aprendizagem dos aspectos 
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formais quanto dos funcionais da língua escrita, de forma a diminuir a confusão cognitiva e a 

ter maior clareza do objeto de seu conhecimento. Isso implica o trabalho com atividades que 

envolvam tanto aspectos cognitivos como metacognitivos, no qual a criança tome como 

objeto de estudo os seus conhecimentos, refletindo sobre eles e regulando-os no processo de 

aprender. 

Estudos de intervenções realizados por professores, consoante indicam Martín e 

Marchesi (1995), demonstram que o treinamento em habilidades de controle executor, 

centrado em desenvolver a metacognição, favorece um comportamento mais reflexivo, o que 

facilita a aquisição de estratégias mais adequadas para a aprendizagem e a transferência do 

aprendido para outras situações.  

Outros fatores, entretanto, além do cognitivo, constituem o desenvolvimento 

metacognitivo. São os fatores motivacionais e afetivos que devem ser levados em conta, como 

os afetos expressos na relação professor-aluno e a autoestima, que estão inter-relacionados 

com os processos metacognitivos. 

Ao estudar as relações entre a motivação e as atribuições causais que as pessoas 

elaboram a respeito dos eventos, e de como essas atribuições causais influenciam as 

expectativas, o autoconceito e a autoestima, a Teoria da Atribuição
5
, surgida no âmbito da 

Psicologia Social, representa importante contribuição para a esfera da educação.  

 Indivíduos com bom rendimento escolar tendem a atribuir seu êxito a sua habilidade e 

o fracasso a sua falta de esforço ou à dificuldade na tarefa, o que os leva a perseverar ainda 

mais nas tarefas difíceis. Aqueles de baixo rendimento atribuem seu êxito a fatores externos 

ou que não estão sob seu controle, como a sorte, e seu fracasso às próprias habilidades, 

dificultando o planejamento e regulação de suas atividades cognitivas e, consequentemente, 

de treinamento em habilidades metacognitivas (MARTÍN; MARCHESI, 1995).  

Essas atribuições que os alunos fazem de seu sucesso ou fracasso escolar interferem 

significativamente nos seus desempenhos, podendo ensejar aumento na motivação e sucesso, 

ou, ao contrário, fracasso e evasão. O aluno com fracasso não percebe o controle que pode 

exercer sobre sua aprendizagem e as atribuições negativas diminuem a confiança em si 

mesmos e a motivação para realizar suas tarefas.  

As situações que mais favorecem as aprendizagens são aquelas nas quais a pessoa 

atribui tanto o sucesso quanto o fracasso a causas controláveis. Já a atribuição de sucessos a 

                                                 
5
 “Segundo essa teoria, os alunos tem suas ações influenciadas por suas explicações causais e expectativas, 

gerando, em muitos casos, sucessos e fracassos. Se, por exemplo, diante de uma disciplina, o aluno considerar 

que sua aprovação dependerá apenas do que fizer, sua forma de reagir será consideravelmente diferente do que 

se considerar que o professor o persegue e fará tudo para reprova-lo”. (BECK, 2010). 
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causas incontroláveis, sejam elas internas ou externas à pessoa, seriam mais desfavoráveis, 

pois produzem uma impressão de falta de controle para obter o sucesso e evitar o fracasso 

(COLL et al., 2000). Essas atribuições também dão azo a reflexos na autoestima, autoconceito 

e expectativas. 

Devemos ter o cuidado de não atribuir ao esforço pessoal papel exclusivo no sucesso 

da aprendizagem do educando. Ele é importante, mas as condições que são oferecidas ao 

aprendiz também o são. Essa incompreensão pode resultar em frustrações, principalmente 

quando a tarefa está muito além da sua ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal). 

O professor tem um papel de ajudar os alunos a fazerem atribuições internas mais 

favoráveis à aprendizagem, mas, para isso, ele próprio tem de criar expectativas mais 

adequadas em relação ao desempenho de seus alunos, não atribuindo o fracasso escolar 

apenas ao estudante (falta de esforço, capacidade ou desinteresse) e à família (condições 

socioeconômicas), mas reconhecendo o papel da escola e dele mesmo nesse fracasso (a 

influência de seus comportamentos no desempenho dos alunos). Assim, não só as atribuições 

dos alunos, mas também dos professores, sobre o sucesso ou fracasso escolar interferem no 

desempenho dos alunos, além, é claro, dos aspectos referentes ao próprio conteúdo ensinado 

(BECK, 2010). 

Para que os alunos alcancem suas metas nas tarefas escolares e regulem suas 

atividades cognitivas e metacognitivas precisam desenvolver a confiança em si mesmos e 

assumir seu papel ativo na aprendizagem. Isso não é diferente com a aprendizagem da leitura 

e da escrita. 

Uma grande ênfase é atribuída ao uso da metacognição na aprendizagem da leitura e 

escrita. Isso ocorre, em parte, pelo fato de o conceito de metacognição envolver a participação 

ativa do leitor na análise da tarefa e no uso de estratégias cognitivas e metacognitivas de 

leitura. Estudos revelam que leitores pouco hábeis raramente usam estratégias metacognitivas 

de leitura para ajudar na compreensão do que estão lendo, muito provavelmente por não 

saberem utilizá-las quando deparam alguma dificuldade. Já os bons leitores usam com 

frequência uma variedade de estratégias de acordo com a complexidade do texto. Outro ponto 

favorável ao uso da metacognição está na possibilidade de se ensinar estratégias na leitura de 

textos escolares (RIBEIRO, 2003). 

Na perspectiva de Boruchovitch (2007), a intervenção em estratégias de aprendizagem 

melhora de forma expressiva o desempenho escolar dos alunos em todos os segmentos da 

escolarização formal. Intervenções dessa natureza são frutíferas na redução de deficiências no 

processamento da informação e nas diversas áreas do conhecimento, como Matemática, 



25 

 

Leitura e Escrita, além de trazer grandes contribuições na regulação de aspectos afetivos e 

motivacionais relacionados à aprendizagem. Essas intervenções em estratégias de 

aprendizagem podem ser de vários tipos: cognitivas, metacognitivas, afetivas e mistas 

(BORUCHOVITCH, 2007). 

As estratégias cognitivas são habilidades e técnicas ligadas à execução de tarefas 

concretas e realizam progressos no plano da cognição, ao passo que as metacognitivas são 

capacidade de ordem mais elevada, relacionadas com o conhecimento das próprias cognições 

e a regulação e controle da atividade mental, que monitoram os progressos no aspecto 

cognitivo - metacognição (FLAVELL, 1992). Pode-se ler um texto lentamente para aprender 

um conteúdo (estratégia cognitiva) ou rapidamente para ter uma ideia da dificuldade da 

aprendizagem de seu conteúdo (estratégia metacognitiva). 

As estratégias do tipo afetivo buscam modificar e eliminar estados internos que sejam 

incompatíveis com o bom aprendizado do estudante.  As do tipo mistas buscam progressos no 

plano cognitivo, metacognitivo e afetivo, na manutenção de um estado interno satisfatório 

para a aprendizagem e, na reflexão de Boruchovitch (2007), são as que mais se associam a 

resultados positivos na aprendizagem, nos diversos segmentos da escolarização.  

Delacours-Lins (2006), ao analisar a evolução das representações da aprendizagem de 

leitura e escrita, observou que as concepções das crianças não leitoras são bastante imprecisas 

e que estas têm como motivação para ler e escrever exigências extrínsecas, como, por 

exemplo, motivos escolares (passar de ano, fazer as tarefas). Os melhores leitores representam 

a aprendizagem da leitura e escrita como atividade pessoal, ou seja, se sentem implicados no 

processo. As crianças que demonstram dificuldades são justamente aquelas que têm motivos 

unicamente extrínsecos.  

Percebemos, mediante esses resultados, o quanto a representação que a criança tem de 

leitura e escrita e as suas motivações são importantes para a aprendizagem dessas 

competências. A cognição apoia-se sobre os conhecimentos implícitos (metacognitivos). Ao 

mesmo tempo, as concepções de aprendizagem evoluem à medida que ela aprende a ler:  

 
[...] saber mais ajuda o aluno a perceber porque ele aprende; sabendo por que ele 

aprende, ele se sente mais motivado e aprende mais, etc. Existe uma espiral 

ascendente do saber em que a cognição reforça a metacognição que motiva a 

cognição, que melhora a metacognição, etc. (DELACOURS-LINS, 2006, p. 223). 

 

A diferença entre bons e maus leitores não decorre, portanto, da capacidade de leitura, 

mas das diferenças na qualidade e organização dos conhecimentos prévios e nos processos 

cognitivos e metacognitivos envolvidos durante a leitura. Leitores com a mesma capacidade 
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podem ler de modo qualitativamente diferente, dependendo do que já sabem e de como 

sabem. Quanto mais amplos e organizados forem os conhecimentos prévios do leitor, melhor 

será o seu nível de compreensão e desempenho na leitura e, por conseguinte, em tarefas que 

exijam essa competência. 

Estratégias como identificar as ideias principais de um texto, sintetizar a informação 

contida no texto, efetuar inferências, ensejar questões sobe os conteúdos e monitorar a 

compreensão (metacognição) são essenciais à compreensão leitora. 

Os bons leitores são capazes de desenvolver estratégias metacognitivas que obtenham 

a compreensão leitora, como, por exemplo, reler uma passagem não compreendida do texto, 

comparar algumas passagens com outras já lidas, adaptar as estratégias que utilizam quando 

percebem algum erro ou dificuldade de interpretação, uma vez que são conscientes de seu 

grau de compreensão, administrar o tempo gasto para resolver problemas de leitura. Ao final, 

esses leitores percebem até que ponto conseguiram obter uma compreensão do texto, de suas 

ideias principais, e empenham-se novamente na leitura, caso haja alguma lacuna, para 

clarificar seu significado. Os leitores menos experientes têm dificuldade de identificar as 

lacunas de compreensão de um texto e não conseguem rever suas estratégias quando não 

compreendem o que leem.  

As pesquisas de Boruchovitch (2007) desenvolvidas junto ao Grupo de Pesquisas e 

Estudos em Psicopedagogia – GEPESP (UNICAMP) demonstram que intervenções em 

estratégias de aprendizagem no ensino da leitura escrita trazem resultados positivos, 

ocasionando avanços no desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos que têm pouca 

habilidade nessa área.  

Em uma dessas pesquisas, foi desenvolvida uma intervenção em estratégias de 

aprendizagem em escrita, visando a melhorar a qualidade na produção e textos narrativos de 

alunos da 6º ano de uma escola pública de Catalão, Goiás (BORUCHOVIVITCH, 2007). A 

intervenção consistiu em sete sessões de 50 minutos cada qual. Foram trabalhadas estratégias 

como pensar, planejar, escrever, revisar, reescrever, além das crenças dos alunos a respeito da 

inteligência, suas motivações e metas e aspectos ligados à autoinstrução. Os resultados 

revelaram que a intervenção foi muito útil para a melhora na produção de textos dos 

participantes. 

Pesquisas de outros autores referendam os ganhos e as conquistas de alunos obtidos 

por intervenções em estratégias de aprendizagem no ensino de leitura e escrita. Rocha (2006) 

desenvolveu uma pesquisa de intervenção em uma escola pública de Campina Grande 

analisando as interações de leitores independentes e crianças com experiências de insucesso 
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escolar. A intervenção consistia em ajudar os leitores iniciantes a centralizar sua atenção para 

utilizar índices fonológicos como instrumento de identificação de palavras escritas, 

importante aspecto metacognitivo na decodificação do signo linguístico. A pesquisadora 

observou, por intermédio de avaliações no início e no final da investigação, avanços dos 

sujeitos na apropriação dos índices fonológicos (decodificação em leitura e evolução dos 

níveis psicogenéticos), quando antes identificavam palavras escritas por meio de índices 

figurativos. Observou, ainda, a conquista da construção do sentido da leitura revelada pela 

melhoria da compreensão do enredo, principalmente a parte final da história. 

Com vistas a fazer um trabalho de reflexão e investigação sobre práticas pedagógicas 

em turmas reais, Doly (1999) realizou pesquisas de intervenção junto a professores, os quais 

aos poucos deveriam se adaptar às solicitações de um ensino metacognitivo. 

Em uma dessas intervenções, foi efetivado, durante mais de três anos, um trabalho 

sobre o texto narrativo na disciplina Francês, língua nativa dos alunos, em turmas de 4º e 5º 

anos. Os alunos, em uma sessão de emergência dos seus metaconhecimentos sobre a narrativa 

e reflexão sobre textos, orientada pelos professores, elaboraram os primeiros critérios de 

definição de um instrumento (ficha) que iria ajudá-los a resolver sozinhos seus problemas de 

escrita mediante um trabalho de avaliação da sua produção (com a ajuda de ficha de critérios). 

O professor, durante a gestão da tarefa, ajudou àqueles que tinham necessidade de maior 

controle metacognitivo, utilizando a ficha, elaborada com o objetivo de criar nos alunos o 

hábito de autoavaliação, comparando-a com a avaliação do professor e avaliação coletiva. O 

professor selecionava de três a cinco textos para discussão em sessões coletivas. 

Nessas sessões coletivas os alunos tomavam consciência de suas maneiras de fazer em 

confronto com a dos demais, pois eram convidados a explicitar e a comparar suas avaliações, 

discutir e justificar seus juízos. O professor orientava a discussão dos alunos ajudando-os a 

realizar uma descrição em um plano mais abstrato, ultrapassando a descrição empírica. Desde 

aí os critérios feitos pelos alunos foram revistos até que se chegasse a uma ficha de critérios 

contendo “critérios globais” (macroestrutura) e específicos (ortografia, participação etc.). 

Posteriormente, os alunos eram convidados a reescrever o seu texto com ajuda da ficha e da 

intervenção do professor. 

Os resultados da intervenção mostraram que todos progrediram principalmente 

aqueles que mais necessitavam. Os erros cometidos pelos alunos foram compreendidos e 

utilizados como meio de progresso. Reescrever o texto, que poderia ser para o aluno algo 

enfadonho, se tornou uma espécie de jogo, o que trazia ganhos desde o momento que se 

controlava sua atividade. 
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Essa progressão dos alunos se deu, segundo Doly (1999, p. 49), tanto no plano 

cognitivo quanto no afetivo: 

 
Ao mesmo tempo em que aprendem a escrever melhor, descobrem-se competentes 

(“sentimento de autoeficácia”) detendo eles o meio do seu próprio progresso 

(“atribuição interna”), pois são detentores de metaconhecimentos úteis: construìram 

o conceito por si próprio enquanto aprendente. Tomaram consciência das suas 

competências e, por isso mesmo, confiança nelas: foi isso que criou uma verdadeira 

motivação para escrever e explica a perseverança que é um dos seus traços 

característicos. 

 

Foi o exercício da prática de avaliar que permitiu a progressão dos alunos na 

capacidade de produzir. É importante, portanto, que os próprios alunos avaliem e elaborem os 

critérios, orientados pelo professor, com base em uma reflexão sobre a sua produção, ou seja, 

com apoio em metaconhecimentos sobre si e no tocante à tarefa. Esse tipo de trabalho permite 

a grande parte dos alunos maior autonomia na produção escrita, pois passa progressivamente 

de um controle externo, sob a tutela do professor, a um controle autônomo, no qual utiliza a 

ficha como instrumento de autoavaliação e, não menos importante, descobre-se capaz de 

progresso, assumindo nova relação com o saber. 

Em outro trabalho de investigação em ortografia nessas mesmas turmas (DOLY, 

1999), os alunos foram orientados a formular, cada um, um “perfil ortográfico”, de forma que 

focassem a atenção no tipo de erros que tendiam a cometer no momento da escrita e na leitura 

do material. Foi feita uma categorização dos erros de texto de toda a turma com base em um 

ditado de escrita de texto. O segundo ditado possibilitou aos alunos que notassem os próprios 

erros e fizessem uma grelha com o máximo de seis tipos de erros.  A tomada de consciência 

dos seus erros, por si, já possibilitou um controle da ortografia na escrita.  

A cada novo ditado, o aluno se avaliava com suporte na sua grelha, marcando com 

uma cruz o número de erros em cada coluna, traçando assim o seu perfil ortográfico e seu 

progresso. A grelha evoluiu no decorrer do ano, à medida que alguns erros diminuíam ou 

desapareciam e outros iam surgindo. O professor oferecia orientação sistemática aos alunos 

com dificuldades, ajudando-os a elaborar o perfil, a escolher os erros a serem trabalhados e a 

perceber os erros na releitura. Os resultados mostraram progressos dos alunos em todas as 

turmas muito rapidamente: aprenderam a reler e corrigir os seus erros no momento da 

releitura e permitiram a autorregulação e a autonomia na aprendizagem e o acesso a 

estratégias para vencer o fracasso.  Em uma das turmas, constatou-se uma transferência desses 

progressos para a escrita espontânea, principalmente em relação aos alunos que tinham 

dificuldades. Este trabalho em ortografia ilustra, segundo Doly (1999, p. 52), 
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[...] a eficácia da metacognição nas aprendizagens quando o professor sabe adaptar-

se à solicitação e as competências das crianças, numa autêntica interação em que ele 

permanece o mestre. Para este, é um instrumento de diferenciação pedagógica, um 

meio de avaliar o seu papel de tutor; para a criança, é um instrumento para aprender 

a tornar-se autônoma. 

 

Os professores observaram, após suas avaliações, uma transferência de aprendizagem 

de uma disciplina para outra. Para definir alguns conceitos de Matemática, por exemplo, os 

alunos faziam uso de estratégias metacognitivas aprendidas nas tarefas de escrita, como 

começar pela ideia geral. Esse trabalho modificou a relação do aluno com o saber, 

manifestando mais autonomia e um hábito de reflexão sobre sua atividade e desenvolvendo 

um sentimento de autoeficácia, uma confiança na própria capacidade de progredir.  

 

Assim, uma aprendizagem que põe em jogo a metacognição desenvolve a motivação 

para aprender, o gosto do saber, a certeza de progredir e também uma relação com o 

saber em que o sujeito é o construtor. Reside aí o resultado mais importante e mais 

evidente desse trabalho. (DOLY, 1999, p. 55). 

 

Para o aluno que tem dificuldade em ortografia, é imprescindível um trabalho como 

esse, pois a possibilidade concreta de progresso e controle de sua aprendizagem o motiva para 

novos desafios, em vez de levá-lo a abandonar os esforços nas tarefas.   

Neves (2007) desenvolveu uma pesquisa-intervenção na disciplina Representação do 

Conhecimento da Informação, do curso de Especialização em Gestão de Unidades de 

Informação, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB, objetivando testar em sala de aula o uso efetivo de estratégias 

metacognitivas de leitura por meio da gestão e da leitura. Durante a disciplina buscou 

instrumentos que possibilitassem aos alunos a descoberta de caminhos para a aprendizagem. 

Iniciou com as pesquisas de Flavell (1979) e os três procedimentos de Pressley e Afferbach 

(1995, apud NEVES, 2007) que envolvem ações antes, durante e depois da leitura, tais como 

ativação do conhecimento prévio, predição, repetição, anotações, leitura em voz alta, resumo, 

autoquestionamento sobre o conteúdo, dentre outras. Surgindo a necessidade de novas 

abordagens diferenciadas da literatura, foi solicitado aos alunos que falassem sobre situações 

vivenciadas, acerca de estratégias para resolvê-las e a respeito dos sentimentos envolvidos 

durante as atividades. A pesquisadora também observou avanços nos alunos: “A oportunidade 

de refletir sobre atitudes trouxe aos participantes a consciência de como acionar novas 

estratégias e a oportunidade para colocar em ação novas atitudes no cotidiano”. (NEVES, 

2007, p. 7). 
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Progressos obtidos por intervenções em estratégias de aprendizagem da leitura e 

escrita não se restringem, ao contrário do que possa parecer, a sujeitos ditos “normais”, mas 

podem ser identificados por sujeitos com deficiência intelectual, como revela as pesquisas de 

Gomes e Figueiredo (2003).  

Os resultados das pesquisas dessas autoras – cujos dados foram coletados em sessões 

de intervenção em atividades realizadas com dez sujeitos com deficiência intelectual entre 

doze e vinte anos, envolvendo o uso de estratégias em leitura e escrita e em avaliações 

realizadas no início e no final de cada semestre letivo – mostraram uma evolução nos oito 

sujeitos que se encontravam no período pré-silábico: dois evoluíram para o nível alfabético, 

dois para o silábico, e dois, embora permanecessem no patamar pré-silábico, evoluíram no 

entendimento da função social da língua escrita e demonstraram mais cooperação nas 

atividades e interesse por livros.  

As pesquisadoras concluíram que a deficiência intelectual não constitui aspecto 

determinante para a evolução dos sujeitos. Foram os aspectos relacionados à forma de 

interação que influenciaram significativamente essa evolução: os sujeitos que mais avançaram 

foram os que interagiram de modo mais cooperativo com as pesquisadoras, ao passo que os 

que revelaram maior dificuldade de interação evoluíram menos, evidenciando a relevância da 

mediação na relação do sujeito com o saber. 

Essas pesquisas de intervenção corroboram a ideia de que o professor pode ajudar o 

aluno a melhorar o aprendizado da leitura, trazendo para a prática educativa o uso e ensino de 

estratégias, tais como: ampliar anotações de aulas, sublinhar partes relevantes de um texto, 

monitorar a compreensão na hora da leitura, usar técnicas de memorização, fazer resumos, 

planejar, controlar estados afetivos prejudiciais à aprendizagem, fazendo-o pensar sobre seus 

processos cognitivos. As crianças com deficiências podem, portanto, fornecer pistas aos 

professores para a elaboração de estratégias que desenvolvam competências cognitivas e 

metacognitivas, à medida que mostram a eles outros canais sensoriais tão necessários ao 

processo cognitivo. 

A resposta que o aprendiz dá, quando é convidado a pensar sobre o seu conhecimento 

e começa a perceber que vai bem ou tem dificuldades em alguma atividade, mostra alguns 

sinais, por antecipação, de qual será o resultado final; se haverá erros de compreensão de 

sentido, de interpretação, ou se não conseguirá obter uma resposta. Essa é uma grande 

oportunidade de intervenção do professor com o objetivo de refletir com o aprendiz sobre 

suas possibilidades de sucesso na tarefa e encorajá-lo a encontrar o caminho para chegar à sua 

resolução. Essa não é uma tarefa fácil para o professor nem para o aluno. 
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O professor precisa estar atento às pistas que o aluno sugere durante a realização da 

tarefa. Se, por exemplo, ele não estiver envolvido com a atividade, o professor precisa 

trabalhar a motivação. Se a dificuldade, porém, for de outra ordem, relativa à própria 

execução da atividade, o professor pode fazer o aluno refletir sobre os seus procedimentos e 

produções pessoais, fazendo-o comparar com outras para que ele possa daí extrair regras. A 

metacognição é justamente esse recuo relativo à ação para analisá-la, na qual o aluno passa a 

compreender o que fez e como fez. 

Se, após a ajuda do professor, o aluno aprender a refletir sobre sua compreensão e 

saber o que e como fazer quando não compreende, ele poderá estar mais consciente de seu 

estilo de leitura e saberá selecionar estratégias opcionais para melhorar sua compreensão. 

Quanto mais o aluno desenvolver competências metacognitivas e de autoregulação, melhor 

será sua capacidade para avaliar produções, identificar estratégias de leitura úteis e 

compreender o que se lê. 

O uso de estratégias metacognitivas diferentes regula, portanto, as atividades do 

aprendiz à medida que permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações 

para conseguir a meta a que se propõe, influencia em áreas fundamentais da aprendizagem 

escolar, como comunicação, compreensão oral e escrita e na resolução de problemas, 

constituindo-se um elemento-chave no ato de aprender a aprender.  

Portilho (2009, p. 151) enfatiza a necessidade de incluir no programa curricular das 

escolas o desenvolvimento dessas estratégias metacognitivas, já que não basta a aquisição dos 

conhecimentos pelo aluno, mas também que ele tenha acesso aos saberes no momento 

oportuno e com determinado objetivo, tornando-se mais competente enquanto aprendiz.  

 
O ensino metacognitivo é uma das possibilidades de o aluno desenvolver um 

conhecimento explícito das estratégias específicas necessárias nas diferentes 

atividades de aprendizagem e na solução de problemas, com o intuito de controlar de 

maneira autônoma sua própria aprendizagem. O ideal é que, ao aprender a manter as 

estratégias adquiridas no contexto de uma determinada tarefa, o aluno consiga 

transferi-las a novas situações. Uma vez que sabemos que a habilidade de controlar a 

nossa aprendizagem é resultado de um processo subjetivo que acontece 

gradualmente em decorrência dos mecanismos de regulação exercidos pelas outras 

pessoas, cabe ao ensino, facilitar este processo de transferência do controle. 

 

Não se trata simplesmente de transmitir informações sobre essas estratégias e 

habilidades, o que tem pouca eficácia, mas de promover no aluno uma atitude de análise ante 

às suas produções e da relação destas com seu desempenho. 

Muitas das competências cognitivas e metacognitivas, entretanto, exigidas na 

compreensão leitora − como identificar as ideias principais de um texto, sintetizar a 
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informação contida no texto, efetuar inferências, gerar questões sobe os conteúdos e 

monitorar a compreensão  − e na escrita − como organizar as ideias, escrever com coerência e 

compreensão, reconhecer e corrigir os erros de forma autônoma − não são alcançadas 

espontaneamente. É preciso que se ensine aos alunos os conteúdos procedimentais, ou seja, 

que se ofereçam modelos da maneira de realizar o procedimento ou a técnica, apoiando-os na 

realização de cada um dos passos e retirando progressivamente a ajuda para que eles atuem de 

forma autônoma. 

Infelizmente algumas pesquisas apontam para uma fragilidade das práticas 

pedagógicas destinadas ao ensino da leitura e escrita. Contextualizando a realidade local do 

Município de Fortaleza, destacamos os estudos que Lustosa (2009, p. 26) realizou nas escolas 

públicas do sistema municipal de ensino, os quais enunciam que essas práticas são, 

geralmente, marcadas por ações e procedimentos que não priorizam a apropriação dos usos e 

funções da língua escrita: 

 
As atividades são quase sempre baseadas na mera silabação, decodificação de 

palavras, cópias e repreensões constantes, com fins de contenção de movimento e 

das falas dos alunos. Em alguns casos, a intervenção pedagógica realizada pela 

professora resumia-se a leitura de texto informativo do livro didático, intercalada 

pela explanação oral desse conteúdo, o inicio da aula, ou ainda, a cópia da “tarefa”, 

sem que nenhum tipo de exploração tenha sido estabelecida, além da explicação oral 

do conteúdo.  

 

Esse tipo de prática limita a possibilidade de os alunos aprenderem conceitos mais 

elaborados e não mobilizam estratégias metacognitivas essenciais para uma aprendizagem 

autônoma desses conceitos O professor deve incentivar o aluno a se sentir responsável sobre 

seus processos cognitivos, ao mesmo tempo em que há de oferecer ajuda e apoio necessários 

para o enfrentamento dos obstáculos. 

Figueiredo (2008) identificou uma fragilidade nas práticas pedagógicas referente ao 

uso de estratégias que permitam aos alunos o desenvolvimento de sua autonomia em situação 

de aprendizagem. Dentre um universo de 90 atividades de leitura e escrita observadas pela 

pesquisadora, a categoria autonomia do aluno foi a que menos apareceu (apenas 11 vezes) 

dentre as consideradas relevantes para um ensino diferenciado (mediação, cooperação, 

heterogeneidade, interação, motivação e autonomia). Essa categoria inclui estratégias como 

dispor de informações necessárias sobre o material que ele deveria utilizar sem a consulta à 

professora, usar o material de maneira inovadora, saber empregar a programação individual e 

corrigir as próprias tarefas, as quais se manifestaram raramente na professora pesquisada. 

Essa professora demonstrou maior habilidade no desenvolvimento de estratégias que 

demandam organização, dinamização e progressão de situações de aprendizagem e menor 
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habilidade no desenvolvimento de estratégias que procuram a implicação dos alunos na 

própria aprendizagem. Ao exercer um controle maior sobre a aprendizagem do aluno, o 

professor expõe sua dificuldade de permitir que o aprendiz assuma esse controle para si e 

exerça uma autonomia em situação de aprendizagem e diante da vida. 

Como podemos perceber, a mediação pedagógica adquire importância bem definida 

no contexto educativo, porquanto influi diretamente no desenvolvimento e na aprendizagem. 

Reconhecemos, dessa forma, a necessidade de melhoria das práticas pedagógicas como 

condição para a aprendizagem mais significativa e consciente, não apenas dos conceitos, mas 

também dos conteúdos procedimentais e atitudinais
6
, que preparem os alunos para atuar de 

forma autônoma perante novas situações e desafios. 

Essa melhoria das práticas pedagógicas passa pela reorganização do contexto escolar 

em que se torna imperativa a reflexão sobre a (re)estruturação das condições de trabalho 

docente  e discente, tendo os professores papéis ativos nessa reflexão. Torna-se 

imprescindível, portanto, propiciar momentos de reflexões e discussões sistemáticas da 

prática que realizam dentro da instituição educativa e de redimensionamento do que deve ser 

transformado, que contribuam positivamente para uma ação planejada, coerente com as 

necessidades dos alunos e de maior qualidade pedagógica. 

Muito embora a efetivação desses espaços seja essencial para subsidiar as ações dos 

professores, não é condição única para garantir a reconstituição das práticas pedagógicas. É 

necessário que haja um “engajamento em um processo de reflexão/transformação de 

concepções, atitudes e condutas, sediadas no comprometimento com a qualidade no 

atendimento da escola pública e investimentos em seu processo de profissionalização”. 

(LUSTOSA, 2009, p. 28). 

Pesquisas mais recentes sobre formação docente centram-se no desafio constante do 

docente de ser reflexivo, ou seja, de ser capaz de agir reflexivamente na e sobre a prática, 

redimensionando-a, para assegurar a qualidade na sua atuação pedagógica. Se o professor, 

como mediador, tem papel fundamental no desenvolvimento de competências metacognitivas 

de seus alunos, ele mesmo deve agir usando competências metacognitivas na concretização da 

sua ação docente. Seu trabalho deve envolver a reflexão na e sobre a ação e não há de 

prescindir do planejamento, controle e avaliação de suas estratégias de ensino. Ele deve se 

                                                 
6
 Ensina Zabala (1998, p. 46), que os conceitos se referem “ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

caracterìsticas comuns” (p. 42). Os conteúdos procedimentais, que inclui um conjunto de destrezas ou 

habilidades, “é um conjunto de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um 

objetivo” (p.43), como ler, escrever, desenhar. Os conteúdos atitudinais “engloba uma série de conteúdos que 

por sua vez podem agrupar em valores atitudes e normas”.  
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perguntar se suas estratégias estão possibilitando ao aluno agir autonomamente em relação 

aos seus conhecimentos e saberes. 

Ante o exposto, compreendemos que esta pesquisa, em face dos objetivos 

anteriormente apontados, demanda uma inserção no contexto das práticas pedagógicas dos 

professores no espaço escolar, com o objetivo de elaborar coletivamente estratégias e 

interações que favoreçam o trabalho pedagógico orientado para o desenvolvimento de 

competências metacognitivas e para a conquista da autonomia dos alunos, tomando como 

ponto de partida as práticas e saberes docentes até então elaborados e pautando-se na 

autonomia dos professores sobre os processos da gestão da prática pedagógica. 

Assim como pretendemos que o aluno seja autônomo em sua aprendizagem, 

consideramos imprescindível a autonomia do professor em seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, a começar pela decisão e desejo de participar dos desafios que a própria pesquisa 

impõe. Também é salutar uma mediação que ajude o professor a enfrentar os obstáculos no 

desenvolvimento de sua aprendizagem, facilitando a internalização de novos conceitos e a 

reelaboração de suas práticas. 

Referir-se à autonomia do professor é falar de respeito aos saberes de formação e 

saberes da experiência. Ele precisa apropriar-se de conhecimentos, incorporá-los e, ao mesmo 

tempo, transformá-los em saberes de experiência para ajudar o próprio aluno a formular seus 

conhecimentos. 

Pensamos que esses desafios não são fáceis, pois encontramos inúmeras dificuldades 

no sistema municipal de ensino, na própria organização da escola e na vivência dos próprios 

sujeitos da pesquisa. Acreditamos, entretanto, que o desejo de aprender e cada vez mais 

aperfeiçoar a prática constituem a motivação básica desses profissionais, às vezes tão carentes 

de um apoio pedagógico mais efetivo e eficaz dentro da escola. 
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3 AS CATEGORIAS CONCEITUAIS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE 

  

Para melhor compreender o estudo aqui proposto, organizamos o quadro teórico em 

cinco categorias conceituais: aprendizagem da leitura e escrita (FERREIRO, 1991; 1999; 

SÁNCHEZ, 1995, 2002 2000; SOLÉ, 1998; TEBEROSKY, 1999, 2006), conceito de 

metacognição na perspectiva psicogenética (FLAVELL, 1976, 1977, 1992; NOËL, 1991; 

STERNBERG, 1992, 2009; VIGOTSKY, 1991, 1993), mediação (FEUERSTEIN, 1980; 

VYGOTSKY, 1991, 1993), prática educativa (FREIRE, 1988, 1998; SACRISTÁN, 1995; 

ZABALA, 1998), formação e profissionalização docente (ALARCÃO, 1996; LIBÂNEO, 

2001, 2002; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; SCHÖN, 1992), as 

quais tentaremos abordar a seguir. Essas teorias constituíram indicações para pensarmos e 

refletirmos sobre a realidade e serviram de referência para análise dos dados coletados. 

 

3.1 Aprendizagem da leitura e escrita: a Abordagem Psicogenética  

 

A complexidade do sistema de representação gráfica requer da criança em inicio da 

aprendizagem da leitura e escrita um raciocínio conceptual bastante sofisticado. A descoberta 

de como funciona o princípio alfabético é uma tarefa complicada que a criança tem que 

enfrentar até de a aquisição da leitura e escrita se manifeste de forma fluente. A tarefa que a 

criança deve resolver, nos estádios iniciais da escrita, é compreender como as relações entre 

linguagem e escrita se estabelecem, o que, segundo as teorias do desenvolvimento da escrita, 

facilitaria a aquisição do princípio alfabético.  

A importância do uso de uma estratégia alfabética no início da alfabetização foi 

demonstrada por Ferreiro e Teberosky (1999), estudiosas que desenvolveram a Teoria 

Psicogenética da Leitura e Escrita. Os resultados de suas pesquisas indicaram que as crianças 

elaboram e refletem sobre o sistema de escrita alfabético. Da mesma forma que o homem 

evoluiu até constituir o sistema de escrita sistematizado (filogênese), a criança também passa 

por uma evolução de hipóteses na tentativa de compreender esse sistema (ontogênese), não 

sendo, nesse processo, passiva, mas, ao contrário, ativa, passando pela difícil tarefa de 

reinventar o sistema de representação da língua escrita, seguindo mais ou menos os mesmos 

passos pelos quais a humanidade transitou quando elaborou o sistema de escrita. 

Essa elaboração parte da sílaba, ou seja, as crianças iniciam da representação de cada 

sílaba com uma letra antes de obter a representação alfabética da palavra. Ao procurar 

entender como a criança aprende o sistema de escrita, Ferreiro (2000) identificou quatro 
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níveis de evolução da escrita, cada um, por sua vez, comportando subníveis, até o momento 

em que se pode considerar que a criança venceu as barreiras do sistema, sendo capaz de 

interpretar (ler) e reproduzir (escrever) símbolos gráficos. 

No primeiro nível, pré-silábico, a criança produz riscos e rabiscos para representar a 

escrita. Nesse patamar, ela faz a diferenciação entre as marcas gráficas figurativas (desenho) e 

as não figurativas, não confundindo a escrita com desenho. No primeiro momento, utiliza as 

mesmas grafias para representar diferentes nomes, podendo ou não empregar as letras 

convencionais. Num esforço intelectual, passa a fazer a diferenciação entre as escritas; as 

coisas são, pois, representadas por nomes diferentes. Ela segue dois critérios de diferenciação 

entre as palavras: intrafigurais e interfigurais.  

Os critérios intrafigurais “consistem no estabelecimento das propriedades que um 

texto deve possuir para poder ser interpretável”. (FERREIRO, 2000, p. 20). Sobre o eixo 

quantitativo, a criança respeita a quantidade mínima de letras para formar uma palavra, 

geralmente três. Sobre o eixo qualitativo, ela varia as letras dentro de uma mesma palavra. 

Os critérios interfigurais se referem a diferenciações entre as escritas produzidas 

(coisas diferentes devem ser escritas de formas diversas). Sobre o eixo quantitativo, a criança 

varia a quantidade de letras entre as escritas. Ela encontra-se no realismo nominal lógico, no 

qual não separa o nome das coisas que as representam: objetos pequenos são representados 

por nomes pequenos e objetos maiores por nomes grandes. Sobre o eixo qualitativo, varia o 

repertório de letras ou a posição destas de uma escrita para outra. 

A escrita da criança no nível pré-silábico não está, portanto, regulada pela diferença ou 

semelhança entre os significantes sonoros. É a atenção às propriedades sonoras da escrita que 

marca, como apregoa Ferreiro (2000), o ingresso no nível seguinte, o nível silábico, no qual a 

criança descobre que existe relação entre o que é escrito e o que é falado. A quantidade de 

letras com que se escreve uma palavra tem relação direta com a quantidade de partes faladas 

(sílabas) – eixo quantitativo. Partes sonoras semelhantes são expressas por letras semelhantes 

– eixo qualitativo. 

Esse nível é de suma importância, porque estabelece um critério geral para regular as 

variações nas quantidades de letras e centra a atenção da criança nas variações sonoras entre 

as palavras. Ao mesmo tempo, cria contradições: o controle silábico não respeita a quantidade 

mínima de letras para uma escrita ser interpretada (uma palavra monossilábica não poderia ser 

lida por só conter uma letra); a interpretação silábica não corresponde às escritas dos adultos. 

Essas contradições desestabilizam a hipótese silábica e a criança passa a perceber que 

a sílaba não pode ser representada por apenas uma unidade. Se não basta uma letra por sílaba, 
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também não se pode estabelecer uma quantidade única de letra, haja vista que uma sílaba 

pode ser escrita com uma, duas ou três letras (eixo quantitativo), e que a identidade do som 

não garante a identidade das letras e vice-versa (eixo qualitativo), daí decorrendo os 

problemas ortográficos. A criança passa a escrever a palavra com algumas sílabas completas e 

outras incompletas. O que poderia ser considerado como omissão de letras, na realidade, a 

criança está acrescentando letras ao nível anterior (silábico). Esse período de transição 

denominado de silábico-alfabético é, portanto, caracterizado como evolução em suas 

hipóteses.  

No nível alfabético, o quarto identificado por Ferreiro (2000), a criança vence as 

barreiras do sistema da linguagem escrita, pois adquire o princípio alfabético, fazendo a 

análise sonora dos fonemas e representando seus grafemas. A criança preocupa-se com as 

regularidades da escrita das palavras (palavras que possuem os mesmos sons com as mesmas 

letras), mas ainda não domina as irregularidades da língua (palavras que possuem as mesmas 

letras, assumindo sons diferentes, ou letras diferentes, assumindo o mesmo som), que só 

podem ser resolvidas com as regras da língua. 

Após este nível, a criança passa por estádios cada vez mais complexos da 

aprendizagem da língua. Essa etapa é denominada por Mota et al. (2000) de estágio 

ortográfico. Muitas palavras da Língua Portuguesa têm a grafia ambígua, sendo necessário 

aprender regras ortográficas mais complexas. O escritor vai aos poucos aprendendo a resolver 

essas ambiguidades usando o modelo de rota dupla para o reconhecimento de palavras: 

estratégias visuais são associadas à produção de palavras irregulares e estratégias fonológicas 

são associadas à produção de palavras regulares e palavras estranhas à língua. Nesse estágio, a 

criança integra esses dois tipos de informação. Começa, desde então, a prestar atenção nos 

aspectos morfológicos da língua que determina a grafia de muitas palavras. É o caso de 

beleza, escrita com z porque é um substantivo abstrato, e princesa com s porque é um 

substantivo concreto (MOTA et al., 2000). 

Podemos perceber, com apoio nessas considerações, que ler e escrever é um longo 

processo que não se inicia apenas na escola, mas que depende da bagagem de experiências 

que a criança tem com o mundo letrado, com seu ambiente sociocultural, e que nesse processo 

ela não é passiva, mas elabora significados, hipóteses que a ela ajudam na obtenção de 

conhecimentos a respeito do ler e escrever. Isso implica o questionamento de práticas 

pedagógicas, levando a se acreditar ser o conhecimento algo possuído pelos outros e já 

estabelecido. Mais do que discussões sobre os métodos, precisamos repensar qual é a relação 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento, se é entendida como relação passiva ou ativa, na 
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qual os conflitos permitem que a criança elabore novas hipóteses, descubra suas contradições 

e evolua na aprendizagem da sua escrita. 

As pesquisas de Ferreiro e Teberosky (1999) proporcionaram visão nova sobre o 

conceito de alfabetização, ao privilegiar o ponto de vista da criança e ao compreender a 

escrita como um sistema de representação gráfica e não como um código de transcrição 

gráfica, na qual o aluno deve aprender a conversão das unidades sonoras (fonemas) em 

unidades gráficas (grafemas), transformando a aprendizagem na aquisição de uma técnica.  

Na concepção de Ferreiro (2000), o último enfoque privilegia a discriminação 

perceptiva visual e auditiva. Se fosse apenas uma questão de transcrição do sonoro para um 

código visual, não deveria existir dificuldade para aprender a ler. Os obstáculos enfrentados 

pela criança são conceituais, relativos à reinvenção da escrita e busca da compreensão das 

regras de sua produção. A escrita representa, portanto, a linguagem, e não o som. 

 
[...] se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua aprendizagem é 

concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita é concebida como um 

sistema de representação, sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo 

objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual. (FERREIRO, 

2000, p. 16). 

 

As tentativas da criança de explorar o universo escrito são orientadas pela sua 

necessidade de ter acesso ao significado do texto. “[...] a decodificação e o significado estão 

sempre presentes no leitor, mas a busca deste último é que geralmente guia as tentativas de 

decodificação” (SOLÉ, 1998, p. 57). Daí por que a aprendizagem da leitura deve se inserir 

sempre em contextos significativos para a criança, levando em consideração que essa possui 

conhecimento sobre a leitura que devem ser reaproveitados e tornados mais úteis. O ensino 

não deve se restringir ao acesso ao código, mas levar o aluno a compreender a função da 

língua escrita. A aprendizagem da leitura e escrita vai além do ler e escrever e significa 

construir sentido do que se lê e escreve e fazer uso dessas habilidades no seu cotidiano. 

Se o professor trabalha apenas com o código de uma forma isolada, 

descontextualizada, deixando de aproveitar a bagagem que a criança traz, esta pode formar 

uma ideia de leitura errônea, a de que ler é dizer as letras, sons e palavras. Apesar da inegável 

importância da aquisição do princípio alfabético, a compreensão da relação entre som e letra 

não é suficiente para formar um leitor competente. 

Ler, segundo Solé (1998, p. 52), não significa decodificar, “mas para ler é preciso 

decodificar”, já que, para ter acesso ao texto, é preciso ter acesso ao código. As habilidades de 

decodificação pressupõem o aprendizado das correspondências entre os sons da linguagem e 

os signos gráficos (letras ou conjunto de letras) que os representam. Na leitura, significado e 
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decodificação estão sempre presentes, porém seus pesos são diferentes em diversas etapas. No 

leitor experiente as habilidades de decodificação estão automatizadas e só se tornam 

conscientes quando este depara algum texto quase ilegível. Já o leitor aprendiz usa as 

habilidades de decodificação frequentemente, buscando o significado do texto. 

A significação do texto é fornecida também pelos conhecimentos prévios do leitor, 

acumulados em experiências e aprendizagens do sujeito e dispostas na memória de longo 

prazo, pela clareza e coerência do conteúdo do texto e pelas estratégias que o leitor utiliza 

para compreendê-lo. Na ausência dessa base de conhecimentos prévios do leitor, os dados 

provenientes do texto não dispõem de nenhuma estrutura para serem interpretados e 

integrados. 

Dissemos que todas as crianças demonstram, no início de sua escolarização, certos 

conflitos cognitivos na aprendizagem da leitura e escrita, no entanto, para Solé (1998, p. 51), 

o professor pode facilitar o acesso da criança ao sistema de representação gráfica: “facilitar o 

acesso ao código às crianças é facilitar-lhes estratégias autônomas de exploração do universo 

escrito”. A criança quando ainda não domina o sistema de representação gráfica, ao entrar em 

contato com textos, pede ajuda ao adulto para compreendê-los.  

Nenhuma atitude do ensino do sistema de representação escrita – seja enfatizando o 

ensino dos fonemas, seja partindo das palavras, seja partindo da frase ou levando ao 

reconhecimento global de determinadas palavras significativas – será adequada se for usada 

de forma exclusiva. A criança aprende à medida que for capaz de utilizar diversas estratégias 

de forma integrada. O bom leitor, segundo Solé (1998, p. 60), “é aquele que utiliza 

simultaneamente os indicadores contextuais, textuais e grafofônicos para construir o 

significado”. Com efeito, todas as estratégias devem ser ensinadas para se ter acesso ao texto, 

não como um fim em si mesmo, mas como um meio para a criança poder interpretá-lo. 

A aprendizagem da leitura e escrita não é, portanto, uma atividade simples, pois exige 

uma coordenação de atividades complexas como atribuir significados aos símbolos escritos e 

conjugar os significados desses símbolos até obter a interpretação do texto. 

As palavras, símbolos, não carregam em si significados. Estes residem somente nos 

esquemas já elaborados pelas crianças. Para Sánchez (1995), existe em nossa mente uma 

estrutura onde residem nossos conhecimentos sobre o significado das palavras, denominado 

léxico interno, como um dicionário mental com informações sobre o significado, categoria 

sintática e fonológica das palavras.  

Para conhecermos uma palavra, temos que possuir em nossa mente uma representação 

que confirme sua identidade. O leitor aprendiz reconhece com certa facilidade o nome 
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próprio. A via de acesso ao significado das palavras das quais já temos representação interna 

(logogen) é a via lexical. Ao visualizarmos uma palavra escrita conhecida, a sua representação 

é ativada com base em uma análise ortográfica. 

Ao depararmos palavras novas, no entanto, das quais não possuímos uma 

representação anterior, não conseguimos identificá-la instantaneamente. O reconhecimento 

dessas palavras só é possível graças à intervenção da via fonológica, que traduz os símbolos 

gráficos em fonemas. Essa via pressupõe a mediação da própria linguagem oral para obter o 

significado. A recodificação do código ortográfico em código fonético sucede pela 

correspondência entre fonema e grafema, que caracterizam as escritas alfabéticas. Essa via é 

muito útil para leitores iniciantes quando entram em contato, pela primeira vez, com 

expressões escritas as quais só conhecem oralmente (SÁNCHEZ, 1995). 

As duas vias chegam ao significado e não somente a via lexical, como aparentemente 

pode parecer. Uma não se opõe à outra. Embora a lexical seja mais rápida, ambas são 

necessárias ao leitor capaz, sendo, simultaneamente, utilizadas na análise de qualquer símbolo 

gráfico, devendo este, portanto, dominar as duas vias de acesso. Aprender a ler e escrever não 

é simplesmente ter acesso a esses dois expedientes e, consequentemente, ao léxico interno.  

A aquisição da leitura e escrita não é, portanto, um processo exclusivamente 

perceptivo, mas principalmente psicolinguístico, no qual o sujeito vai elaborando e 

confirmando suas hipóteses embasadas no conhecimento prévio sobre a linguagem e o mundo 

(FERREIRO, 2000). 

Na abordagem da Psicogênese da Língua Escrita, ler e escrever são mais do que 

aprender os códigos linguísticos ou adquirir um sistema de representação da linguagem oral e 

usá-lo de forma adaptativa para se comunicar, mas envolve, também, a capacidade de usar a 

linguagem de forma consciente, formal e contextualizada. 

Nessa linha de pensamento, encontramos ressonância com as ideias de Sánchez (1995, 

p. 114), ao explicar que: 

 

A escrita é uma forma particular da linguagem porque: a) implica um uso 

descontextualizado da linguagem, em que o significado reside ou repousa no 

significado formal das palavras, não no contexto em que é enunciado, b) pressupõe 

uma linguagem mais formal e organizada, c) exige um nível maior de planejamento, 

d) a velocidade da produção é mais lenta e permite uma maior regulação.  

 

Para esse autor, em nossos dias, o uso da linguagem escrita implica dois objetivos 

concretos: 1. Capacidade para aprender coisas novas e 2. Capacidade para expor nossos 

pensamentos por escrito. 
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O trabalho desenvolvido pelo professor, embasado em uma ideia de alfabetização, 

poderá formar ou não usuários competentes não somente da linguagem escrita bem como da 

linguagem oral, pois o domínio crescente da primeira promove o desenvolvimento da 

consciência metalinguística, que é a capacidade de efetuar reflexões espontâneas conscientes 

sobre a linguagem (SOLÉ, 1998). 

Torna-se, então, imprescindível uma mediação que faça emergir essa capacidade de 

usar a linguagem de forma contextualizada, autônoma e consciente, sendo, para isso, 

necessário trabalhar nos alunos habilidades metacognitivas, que os façam pensar sobre as suas 

ações e tarefas, ajudando-os a ter o controle e a consciência da elaboração de seus saberes.  

Mediar uma aprendizagem por metacognição é, segundo, Doly (1999, p. 56), apostar 

ser possível ajudar os alunos a progredirem seus saberes, principalmente aqueles sujeitos que 

estão em situação de insucesso escolar: 

 

A significação da metacognição está na oportunidade que ela dá aos alunos, à escola, 

de conquistar um estatuto de sujeito epistemológico em que a cultura, que é o que 

garante a liberdade, se torna objeto da sua construção, ao mesmo tempo em que 

objeto do seu desejo. 

 

O objetivo do ensino de leitura e escrita nas escolas deve ser, portanto, o de formar 

leitores capazes de extrair do mundo as informações necessárias à tomada de decisões, 

utilizando-as de forma autônoma na sua aprendizagem, sendo o papel do professor o de 

estabelecer situações interativas na qual o aluno vai internalizando mecanismos de controle e 

planejamento dessas aprendizagens. 

 

3.2 Conceito de metacognição 

 

Trataremos agora do conceito de metacognição elaborado por alguns autores que 

estudaram com maior profundidade essa temática (FLAVELL, 1976, 1977, 1992; NOËL, 

1991; STERNBERG, 1992, 2009; VYGOTSKY, 1991, 1993). 
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3.2.1 O pioneiro da metacognição 

 

Durante algumas décadas, as investigações no âmbito da aprendizagem centraram-se 

nas capacidades cognitivas e nos fatores motivacionais. A partir da década de 1970, uma nova 

categoria de variáveis é estudada, a dos processos metacognitivos. O termo metacognição foi 

introduzido por Flavell para designar o “saber ou atividade cognitiva que toma como objeto, 

ou regula, um aspecto de um empreendimento cognitivo”. (1977, p.123)
7
. Em outra de suas 

definições, Flavell acentua que a metacognição  

 
[...] se refere à consciência de seus próprios processos cognitivos, de seus produtos e 

tudo o que os toca, por exemplo, as propriedades da informação ou de dados... se 

refere, entre outras coisas, à avaliação ativa, à regulação e à organização desses 

processos em função dos objetivos cognitivos ou dos dados sobre os quais eles 

trazem, habitualmente para servir a um fim ou objetivo concreto. (1976, p 232)
8
. 

 

Contribuiu para esse conceito a noção de Piaget (1995) sobre a tomada de consciência, 

embora ele nunca tenha utilizado o vocábulo metacognição. Na teoria piagetiana, a criança, 

que a princípio possui uma inteligência prática mediada por uma ação inconsciente sobre o 

meio, passa a uma inteligência simbólica por via do pensamento pré-operatório, realizando 

operações cognitivas no plano intuitivo, sem nunca demonstrar, e depois a uma inteligência 

operatória concreta, sendo capaz de realizar operações lógico-matemáticas e infralógicas de 

conservação de quantidades, massa e, posteriormente, volume, mas não conseguindo ainda 

explicar completamente suas operações realizadas no plano cognitivo, até chegar ao 

pensamento formal, no qual é capaz de pensar por hipóteses, de escolher e justificar suas 

estratégias de raciocínio, tomando consciência das razões de seus êxitos e fracassos. O sujeito 

torna-se, segundo Piaget, capaz de teorizar suas ações, não se contentando somente em 

descrevê-las, mas explicando-as, avaliando-as e comparando-as com outras, para torná-las 

generalizáveis a outros contextos.  

Esse desenvolvimento é função da atividade do sujeito e a aprendizagem, como 

acontece no prolongamento do desenvolvimento, realiza-se também pela atividade do sujeito. 

Com a interação do organismo com o meio por processos de adaptação entre a assimilação e 

acomodação, o conhecimento vai se desenvolvendo com a ação do sujeito sobre o meio em 

que vive. Nessa interação, o sujeito faz uso de dois tipos de abstrações ─ empírica e 

reflexionante.  

                                                 
7
  Tradução nossa 

8
  Idem 
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A abstração empírica “tira suas informações dos objetos como tais, ou das ações dos 

sujeitos sobre suas características materiais; de modo geral, pois dos observáveis”. (PIAGET, 

1995, p. 274). A abstração empírica apoia-se, portanto, sobre os objetos físicos ou sobre os 

aspectos materiais da ação do sujeito: as propriedades dos objetos existem antes de qualquer 

constatação do sujeito (por exemplo cor, forma dos objetos). 

A abstração reflexionante “apoia-se sobre as coordenações das ações dos sujeitos, 

podendo estas coordenações, e o próprio processo reflexionante, permanecer inconscientes, ou 

dar lugar a tomadas de consciência e conceituações variadas” (PIAGET, 1995, p. 274). A 

abstração reflexionante retira as informações não dos objetos, mas da coordenação das ações 

sobre os objetos. Ao organizar elementos em um conjunto, o objeto está sendo modificado 

pelo sujeito e enriquecido por propriedades retiradas de sua coordenação. Essa abstração é 

chamada pseudoempírica porque, mesmo agindo sobre os observáveis, as constatações 

atingem os produtos das coordenações das ações do sujeito, tratando-se de um caso particular 

de abstração reflexionante.  

A abstração reflexionante não é necessariamente acompanhada de tomada de 

consciência, pois nem sempre somos conscientes dos instrumentos de raciocínio que 

utilizamos. Sempre que há uma tomada de consciência, entretanto, trata-se de uma variedade 

de abstração reflexionante que Piaget denominou de refletida. Quando o resultado de uma 

abstração reflexionante se torna consciente, independentemente de seu nível, trata-se, 

portanto, de abstração refletida. A abstração refletida é, pois, o resultado de uma abstração 

reflexionante, que passou pela tomada de consciência. 

Quando o sujeito toma consciência de todo o processo, ou seja, quando ele dispõe de 

mecanismos que permitem, além de realizar as ações, explicar o que houve e subtrair desse 

conhecimento uma generalização, a qual permitirá a utilização desse conhecimento em 

situações análogas, ele poderá formalizar esse conhecimento e projetar novas possibilidades e 

combinações. Dessa forma, quando o sujeito, partindo de uma nova assimilação, projeta, num 

patamar superior, o que foi tirado do patamar inferior (reflexionamento), a abstração conduz 

ao processo de generalização, responsável pela criação de estruturas constantemente novas 

que se apoiam sobre as aquisições anteriores. 

As abstrações refletidas localizam-se em diferentes patamares do reflexionamento. 

Piaget (1995) assinala, entretanto, sua evolução relativamente à evolução da abstração 

pseudoempírica. Essas últimas desempenham, segundo ele, um papel fundamental nos níveis 

elementares e durante todo o estádio das operações concretas, já que o sujeito tem a 

necessidade de ver as operações inseridas em seus objetos para efetuar uma composição 
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operatória. À medida que, com o progresso da abstração reflexionante, o pensamento vai se 

distanciando desses apoios concretos, a abstração refletida desempenha um papel cada vez 

mais importante até o nível das operações formais, até tornar-se coextensiva do próprio 

processo dos reflexionamentos e das reflexões, em que se torna instrumento necessário das 

reflexões sobre as reflexões, e em que permite a formação de uma metarreflexão e torna 

possível a constituição de sistemas lógico-matemáticos de cunho científico. 

A evolução das abstrações pseudoempíricas e refletidas é caracterizada, portanto, por 

essa inversão de suas proporções: as primeiras perdendo seu valor relativo, mas sem jamais 

desaparecer, e as outras, inversamente, aumentando o seu, sem estar ausentes nos níveis 

elementares. Não importa o nível, esses dois tipos de abstrações reflexionantes começam 

quando o sujeito retira do patamar inferior, ou seja, das suas ações do nível anterior, e o 

reflete, como por um espelho, a um patamar superior. Essa ação Piaget (1995) nomeou 

reflexionamento. Esse novo material precisa ser reorganizado em função do que já existe. 

Essa reorganização Piaget (1995, p. 274) denominou reflexão, “entendida esta como ato 

mental de reconstrução e reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi assim 

transferido do anterior”, ou seja, ocorre a (re)significação do conhecimento anteriormente 

abstraído, produzindo uma outra elaboração. Essa nova reformulação pode ser transferida para 

um patamar ainda superior a esse e necessitar de uma reorganização, fazendo surgir nova 

elaboração ainda mais complexa e assim sucessivamente em qualquer nível do 

desenvolvimento. 

A abstração reflexionante é, portanto, fonte contínua de novidades porque possibilita 

novas reflexões sobre cada um dos patamares do reflexionamento: 

3 das ações sucessivas à representação atual, portanto, de um movimento sensório 

motor a um inìcio de conceituação, por exemplo quando uma criança diz “agora 

coloco uma amarela”, referindo-se a uma ficha que segue uma sequência 

ordenada; 

4 reconstituição da sequência das ações do início ao fim, que consiste em reunir as 

ações em um todo coordenado (mentalmente ou verbalmente); 

5 comparações da ação reconstituída a outras análogas ou diferentes; 

6 novos patamares de reflexionamentos, caracterizados por reflexões sobre as 

reflexões precedentes, chegando a vários graus de „meta-reflexão‟ ou de 

pensamento reflexivo, “permitindo ao sujeito encontrar as razões da conexão, até 

então, simplesmente constatadas”. (PIAGET, 1995, p.275). O que permanecia no 

patamar inferior, como instrumento a serviço do pensamento, torna-se objeto do 
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pensamento. Por exemplo, refletir sobre a adição (operação a serviço do 

pensamento) transforma-a em novo objeto de pensamento. 

 Novos patamares de reflexionamentos fazem-se indefinidamente para permitir novas 

„reflexões‟. Enquanto nos níveis inferiores eram os reflexionamentos que constituíam o motor 

essencial, nos níveis superiores, é a reflexão que conduz cada vez mais a tematizações, ou 

seja, operações que se tornam objeto do pensamento; 

 
[...] a abstração reflexionante purifica-se sempre, e cada vez mais, em virtude de seu 

próprio mecanismo de reflexão sobre reflexões, enquanto que a abstração empírica 

não consegue realizar seus progressos em refinamento e objetividade (...) senão 

apoiando-se cada vez mais fortemente, sobre a colaboração necessária da abstração 

reflexionante. (PIAGET, 1995, p. 287). 

 

As comparações entre abstração empírica e abstração reflexionante nos permite 

concluir que, quanto mais o sujeito se desenvolve e sobe nas faixas etárias, mais se torna 

capaz de atividades reflexivas, próprias do processo de abstração reflexionante; e quanto 

menores as faixas etárias, mais o sujeito se limita a atividades que levam a abstrações 

empíricas. Efetivamente, no trânsito que vai da predominância da abstração empírica à 

reflexionante, a escola deve propor atividades que intensifiquem ações que desafiem o sujeito 

a realizar abstrações pseudoempíricas e, progressivamente, abstrações refletidas pelas quais o 

sujeito vai constituindo um sólido quadro conceitual. O progresso da abstração empírica 

depende da abstração reflexionante, uma vez que a sua subordinação crescente às abstrações 

reflexionantes reforça seus poderes e atinge progressos consideráveis. 

A teorização de Piaget sobre esses dois tipos de abstração permite-nos concluir que ele 

elevou a importância da abstração reflexionante na elaboração do pensamento e, 

consequentemente, no desenvolvimento cognitivo e aprendizagem do sujeito, atentando-se 

para a tomada de consciência dos processos cognitivos (abstração refletida) como ponto alto 

do pensamento reflexionante, permitindo ao sujeito encontrar as razões de sua cognição, antes 

apenas constatadas. Foi dessa reflexão sobre as reflexões, ou metarreflexão, que Flavell se 

apropriou para elaborar o seu conceito de metacognição. 

A metacognição é, pois, um processo de conscientização, de conhecimento das 

próprias capacidades e limitações, que permite o controle e regulação da inteligência, ou seja, 

o conhecimento dos próprios processos de conhecer e o monitoramento do próprio processo 

de aprender.  

Flavell (1992) chama a atenção para o importante papel que a metacognição ocupa em 

nossa comunicação, persuasão, compreensão oral, compreensão leitora e escrita, aquisição da 

linguagem, atenção, memória, resolução de problema, cognição social e vários tipos de 
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autocontrole e autoinstrução, emergindo como uma interessante e promissora área de 

investigação. 

O monitoramento de uma variedade de empreendimentos cognitivos ocorre, segundo 

ele, mediante ação e interação entre quatro classes de fenômenos: conhecimento 

metacognitivo, experiências metacognitivas, objetivos e ações.  

O conhecimento metacognitivo é entendido como conhecimento ou crença que o 

aprendiz possui sobre si, acerca dos fatores ou variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia e 

as respeito do modo como afetam o resultado dos procedimentos cognitivos.  

A categoria pessoa se refere ao conhecimento sobre a natureza de si mesmo, acerca de 

suas limitações e possibilidades no processo de aprendizagem, e de outras pessoas. Como 

exemplo, sabe-se que se aprende melhor ouvindo e não lendo (diferenças intraindividuais) e 

que um amigo é mais sensível socialmente do que outros (diferenças interindividuais). 

O conhecimento metacognitivo na categoria tarefa implica entender como o 

empreendimento cognitivo poderia ser mais bem administrado e como o sucesso da tarefa 

poderia ser alcançado: saber que alguns empreendimentos cognitivos são mais difíceis do que 

outros, mesmo tendo-se a mesma informação. Por exemplo, é mais fácil recontar o sentido 

principal de uma história do que suas exatas palavras. 

A categoria estratégia refere-se ao conhecimento acerca de quais estratégias são mais 

eficientes no alcance dos objetivos de determinado empreendimento cognitivo. A criança 

pode acreditar, por exemplo, que uma boa maneira de aprender a reter a informação é prestar 

bastante atenção nos pontos principais e tentar repeti-los para si mesma nas suas próprias 

palavras.  

O conhecimento metacognitivo pode ter efeitos concretos e importantes no 

empreendimento cognitivo: 

• pode guiá-lo para selecionar, avaliar, revisar e abandonar uma tarefa, objetivos e 

estratégias cognitivas; 

• pode guiá-lo para uma grande variedade de experiências metacognitivas; e 

• pode ajudá-lo a interpretar o significado e implicações comportamentais dessas 

experiências metacognitivas; 

As experiências metacognitivas ocorrem por ocasião da consciência cognitiva ou 

experiências afetivas que acompanham e pertencem a qualquer empreendimento intelectual. 

Impressões ou percepções conscientes podem ocorrer antes, durante ou após a realização de 

uma tarefa. Geralmente se relacionam com a percepção do grau de sucesso e ocorrem em 

situações que estimulam o pensar cuidadoso. Por exemplo, o sentimento súbito que a pessoa 
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não entende alguma coisa que outra diz. A suposição de Flavell (1992, p. 6)
9
 é que as 

experiências metacognitivas 

 
[...] ocorrem especialmente em situações que simulam muito cuidado, pensamento 

consciente elaborado: em tarefas na escola e trabalho que expressivamente requer 

esse tipo de pensamento; em novos papéis e situações, onde cada avanço que você 

faz requer planejamento anterior e avaliação posterior; onde decisões e ações são 

pesadas; onde estão ausentes estímulos afetivos elevados ou outras inibições do 

pensamento reflexivo. 

 

As experiências metacognitivas podem ter importantes efeitos nos objetivos cognitivos 

ou tarefas, conhecimentos metacognitivos e ações e estratégias cognitivas: 

• pode levar a estabelecer novos objetivos e revisar ou abandonar os velhos; 

• pode afetar a base do conhecimento metacognitivo, assimilando as observações aos 

seus conhecimentos existentes e acomodando o conhecimento às observações;  

• pode ativar estratégias tanto nos objetivos cognitivos como metacognitivos. Por 

exemplo, a pessoa sente (experiência metacognitiva) que ainda não sabe bem um conteúdo 

para passar no exame de amanhã; então o lê mais uma vez (estratégia cognitiva); imagina 

(experiência metacognitiva) que ajudará entender o conteúdo bem se a pessoa fizer questões a 

ela própria sobre o seu conteúdo (estratégia metacognitiva). 

Os objetivos impulsionam e mantêm o empreendimento cognitivo. Podem ser 

“impostos” pelo professor ou selecionados pelo próprio aprendiz.  

As estratégias são utilizadas para potencializar e avaliar o progresso cognitivo. 

Estratégias cognitivas são invocadas para fazer progressos cognitivos, estratégias 

metacognitivas, para monitorá-las. É possível, entretanto, em alguns casos, a mesma 

estratégia ser invocada para ambos os objetivos. Por exemplo, pode-se fazer questões sobre o 

conteúdo com o objetivo de desenvolver seu conhecimento, mais do que monitorá-lo, ou 

monitorá-lo mais do que desenvolvê-lo, o que resultará no aperfeiçoamento do seu 

conhecimento. 

As estratégias metacognitivas decidem quais estratégias a serem aplicadas, quando e 

como devem ser aplicadas, além de controlar suas ações. Ao resolver um determinado 

problema matemático, o sujeito analisa de forma consciente seu enunciado, decidindo qual 

operação realizar, se é de multiplicação ou divisão, por exemplo, demonstrando uma atividade 

metacognitiva. A aplicação da operação selecionada constitui a atividade cognitiva 

(PORTILHO, 2009). 

                                                 
9
 Tradução nossa 
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As estratégias cognitivas podem surgir na sequência de ação das estratégias 

metacognitivas, quando, em face de uma avaliação da situação, o aprendiz conclui pela 

necessidade de utilização de novas estratégias. O emprego de estratégias metacognitivas 

requer o estabelecimento de objetivos de aprendizagem, a avaliação e, se necessário, a 

modificação de estratégias. 

O conhecimento metacognitivo e as experiências metacognitivas estão interligados, à 

medida que o conhecimento permite interpretar as experiências e agir sobre elas. Estas, por 

sua vez, contribuem para o desenvolvimento e a modificação desse conhecimento. A 

experiência metacognitiva, combinada com conhecimento metacognitivo, faz o sujeito 

selecionar e usar estratégias metacognitivas e examinar tudo o que ele tem aprendido para ver 

se ajusta dentro de um todo coerente e se parece plausível e consistente com seus 

conhecimentos e expectativas prévios. 

 

3.2.2 A perspectiva de Bernadette Noël 

 

Consoante se posiciona Noël (1991), a definição de metacognição de Flavell, pioneiro 

nessa área, comporta três aspectos diferentes: 

a) a consciência de seus próprios processos e do produto de seus processos; 

b) a consciência das propriedades pertinentes em relação à aprendizagem da 

informação ou de dados; e 

c) a regulação desses processos cognitivos. 

Essa definição, para essa autora, é muito abrangente e deu lugar a inúmeras confusões. 

Estudos da consciência do sujeito dos fatores que favorecem a aprendizagem usam 

frequentemente o termo metacognição no lugar de reservar o vocábulo somente para a 

consciência sobre seus processos mentais, o que, conforme a autora, é bem diferente. Entre os 

processos mentais relativos à aprendizagem, Noël estabelece certo número de distinções 

segundo o objeto sobre o qual os processos se relacionam: o que o sujeito sabe sobre a 

maneira na qual ele memorizou (metamemória); o que o sujeito sabe sobre seus processos de 

compreensão (metacompreenção); percepções do sujeito relativas aos processos mentais que 

se desenvolvem nas situações de problemas (metarresolução de problemas). 

Noël (1991) inscreve as pesquisas de Flavell num quadro sobre os tipos de 

metacognição: 
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Quadro 1 − Classificação dos tipos de metacognição segundo as pesquisas de Flavell 

 
                               Objeto 

Modalidade 

1. Memória 2. Compreensão 3. Resolução de 

problema 

a. Atividade cognitiva sobre  seus 

próprios processos e sobre os 

produto de seus processos 

 

1 

 

2 

 

3 

b. Atividade cognitiva sobre as 

propriedades pertinentes à 

informação ou de dados 

 

4 

 

5 

 

6 

c. Regulação 7 8 9 

Fonte: Noël (1991)  

 

Segundo a autora, esses nove objetos de estudos diferentes são muitas vezes 

confundidos sobre o tema único de metacognição. Muitos autores, inclusive Flavell, 

consideram que a metamemória consiste em ter e expressar conhecimentos gerais de 

Psicologia sobre os fatores da aprendizagem e as estratégias possíveis da aprendizagem que 

poderiam vir quando de uma memorização. Isso implicaria incluir no tema metacognição esse 

conhecimento geral. Flavell assinala ainda que a palavra metacognição designa também os 

conhecimentos das propriedades pertinentes para a aprendizagem de formação de dados.  

Noël (1991), entretanto, acentua que é bom fazer uma distinção clara entre o que é o 

conhecimento geral (por exemplo: saber que o que é estruturado memoriza melhor) e o que é 

tomado por consciência, o conhecimento ou avaliação de um processo particular que se 

desenvolve ou se desenvolveu em estruturas cognitivas próprias da pessoa, o que até agora 

não foi muito estudado. 

A avaliação, pelo sujeito, de seus processos mentais ao longo de uma aprendizagem 

(caso 8, da tabela), ou duma resolução de problema (caso 9), pode conduzi-lo a tomar 

decisões e ações com vistas a melhorar e levar a termo o processo mental objeto de uma 

avaliação. Essa avaliação, designada de “metacognição reguladora”, Noël afirma se tratar de 

conhecimento do sujeito sobre seus processos mentais e, consequentemente, de um aspecto 

particular do que se designa habitualmente sobre o tema geral metacognição.  

Noël distingue, portanto, duas fases no tratamento cognitivo da situação: a) avaliação 

da representação do que acabou de ser aprendido ou processo feito para fornecer uma resposta 

ao problema expresso; b) em função dessa avaliação, decisão de modificar ou não um produto 

já emitido ou então de modificar o processo que conduziu a um produto do qual o sujeito 

pensa que poderia estar errado.  
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Parece-nos, então, que Noël atribui o termo metacognição aos casos 1, 2 e 3, que estão 

relacionados à atividade cognitiva sobre os próprios processos mentais, o que para ela parece 

mais claramente definido, e aos casos 7, 8 e 9, relacionados à regulação, que segundo ela, se 

trata de um aspecto particular das atividades cognitivas dos próprios processos mentais. Ao 

emitir um julgamento sobre sua capacidade de lembrar, por exemplo, o sujeito estaria no tipo 

1 (atividade cognitiva sobre sua memória). Um exemplo do tipo 2 seria o sujeito saber que ele 

compreendeu o sentido de um texto (atividade cognitiva sobre sua compreensão). 

Os conhecimentos das propriedades pertinentes à informação de dados, que são os 

tipos representados pelos números 4,5 e 6, considerados por Flavell dentro do conceito de 

metacognição, não são, portanto, incluídos por Noël nesse conceito, porquanto são aspectos 

gerais sobre os fatores de aprendizagem, e não acerca dos próprios processos mentais. 

O conceito de metacognição envolve, portanto, dois aspectos separados, porém 

relacionados: o conhecimento dos próprios processos cognitivos e a regulação do 

conhecimento (MARTÍN; MARCHESI, 1995). O conhecimento sobre a própria cognição 

implica ser capaz de ter consciência do funcionamento de nosso conhecimento e dos fatores 

que influenciam os resultados obtidos na solução de uma tarefa, sejam eles favoráveis ou 

desfavoráveis. Diz respeito ao conhecimento sobre si mesmo, conhecimento sobre a tarefa e 

conhecimento sobre o uso de estratégias de aprendizagem. 

O segundo aspecto da metacognição, a regulação do conhecimento, implica o 

planejamento das atividades cognitivas, no controle do processo intelectual e na avaliação dos 

resultados. 

Algumas distinções básicas entre esses dois aspectos são apontados por esses autores. 

A primeira refere-se ao fato de que o conhecimento sobre a própria cognição aparece mais 

tardiamente, enquanto a regulação e o controle das atividades de aprendizagem dependem 

mais da situação e da tarefa, podendo estar presente nas atividades de crianças menores. 

A segunda diferença diz respeito ao fato de que o conhecimento do próprio 

conhecimento nem sempre produz resultados favoráveis na atividade intelectual. É o controle 

executor que permite ativá-lo nas tarefas concretas e selecionar as estratégias corretas para 

cada situação de aprendizagem. As crianças com atraso intelectual beneficiam-se mais com o 

controle executor do que com o conhecimento sobre seus processos cognitivos, embora a 

instrução de ambas as dimensões de forma coordenada seja a que mais favorece a 

aprendizagem (MARTÍN; MARCHESI, 1995). 

O estudo da função do controle executor na atividade intelectual foi abordado por 

diferentes perspectivas teóricas: a Psicologia Cognitiva e a Psicologia Soviética. A Psicologia 
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Cognitiva insistiu no planejamento e autocontrole e a Psicologia Soviética enfatizou o 

processo de internalização e formação de conceitos.  

A Psicologia Cognitiva na Teoria do Processamento da Informação e a Psicologia 

Soviética de Vygotsky balizaram nossas reflexões, uma vez que esses dois campos teóricos 

compreendem a aprendizagem como um “processo ativo, no qual o aluno constrói seus 

conhecimentos e no qual o professor deve ser capaz de facilitar a aprendizagem cada vez mais 

autônoma do aluno por intermédio da construção conjunta de significado”. (MARTÍN; 

MARCHESI, 1995, p. 28). 

Ambos os construtos teóricos sobre o desenvolvimento dos processos de controle 

executor e de internalização das funções psicológicas superiores consideram como fator 

primordial da aprendizagem a intervenção do adulto, capaz de estabelecer situações 

interativas com os alunos com a finalidade de, por mediação, favorecer o planejamento e a 

regulação de suas atividades de aprendizagem. 

Abordaremos, no próximo tópico, o estudo dos processos metacognitivos na Teoria do 

Processamento da Informação e, em seguida, o processo de internalização e o papel da 

linguagem no controle e planejamento da atividade cognitiva na perspectiva da Psicologia 

Sócio-histórica. 

 

3.2.3 A Teoria do Processamento da Informação 

 

Um dos grandes expoentes da Teoria do Processamento da Informação que estudou os 

processos metacognitivos foi Sternberg. Segundo ele, “as teorias de processamento da 

informação ou teorias cognitivas da inteligência tentam compreender a inteligência humana 

em termos de processos mentais que contribuem para o desempenho em tarefas cognitivas”. 

(STERNBERG, 1992, P. 26). Os psicólogos do processamento da informação estudam as 

capacidades humanas analisando a maneira como as pessoas solucionam difíceis tarefas 

mentais.   

Como ensina esse autor, a abordagem do processamento da informação surgiu em 

resposta à abordagem psicométrica. Enquanto na abordagem psicométrica os psicólogos 

tentavam compreender as capacidades cognitivas humanas, em termos de fatores ou estruturas 

mentais que supunham serem responsáveis pelas diferenças individuais no desempenho 

observado nos testes de inteligência, na abordagem do processamento da informação, os 

psicólogos, insatisfeitos com a ênfase na estrutura, buscaram descobrir mais sobre os 

processos subjacentes ao comportamento inteligente. Em vez de enfatizar as estruturas 
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estáticas (fatores), centraram-se nos processos dinâmicos (componentes). Para isso, 

começaram investigando a maneira como as pessoas realizam tarefas e só depois observaram 

as diferenças individuais, ao contrário dos psicometristas, que iniciaram suas investigações 

com o estudo das diferenças individuais entre as pessoas (STERNBERG, 1992). 

 Ambas as teorias tentaram elaborar conhecimento sobre quais as capacidades 

humanas e como estas se manifestam no desempenho das diferentes tarefas, e investigaram o 

que dá origem às diferenças individuais observáveis no desempenho das tarefas. Elas diferiam 

não no tipo de tarefas examinadas, que muitas vezes eram idênticas, mas, essencialmente, na 

ênfase em diferentes aspectos do desempenho nessas tarefas.  

Finalmente, esse estudioso concluiu que essas teorias não são mutualmente 

excludentes, mas podem ser sobrepostas: 

 
As teorias psicométricas enfocam, principalmente, a questão relativa de que 

constelações estruturais de processos, conteúdos, representações e similares dão 

surgimento a padrões estáveis de diferenças individuais. As teorias de 

processamento da informação tentam identificar os processos, conteúdos e 

representações individuais. Portanto, esta última abordagem é útil para a análise 

molecular de como as tarefas são solucionadas. A primeira abordagem, por sua vez, 

é útil para descobrir-se como esses processos, conteúdos e representações agrupam-

se para formar fontes relativamente estáveis de diferenças individuais. 

(STERNBERG,1992, p. 33). 

  

A Teoria do Processamento da Informação procura esclarecer como os seres humanos 

adquirem, armazenam e aplicam as informações para explicar o papel das estratégias de 

aprendizagem na aquisição, retenção e utilização do conhecimento. Para os psicólogos 

cognitivos adeptos dessa teoria, a aquisição do conhecimento implica em que as pessoas 

sejam capazes de ir além do conhecimento dos fatos em direção ao desenvolvimento de uma 

capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, ou seja, ao desenvolvimento das 

capacidades metacognitivas (BORUCHOVITCH, 1999). 

A maioria dos modelos que abordam o conhecimento humano como um sistema de 

processamento de informação inclui um processador central capaz de planejar o 

desenvolvimento da atividade intelectual e controlar sua execução. Os progressos na 

aprendizagem seriam obtidos com a utilização de regras e estratégias em contextos 

específicos, ampliando-as para regras mais gerais, que possam ser aplicadas a diversas 

situações. Regras isoladas vão se interligando e sendo incorporadas e utilizadas de modo mais 

automático e flexível (MARTÍN; MARCHESI, 1995, p. 28). 

Entre as principais contribuições da Psicologia Cognitiva baseada na Teoria do 

Processamento da Informação para a educação, podemos destacar a visão de que todo aluno 
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pode ser autorregulado, daì ser possìvel o “ensinar a aprender” e “aprender a aprender”, e a 

credibilidade nas estratégias de aprendizagem como variável-chave para o fortalecimento da 

capacidade de aprender e de elevar a qualidade do desempenho escolar de alunos. 

Enquanto Gardner enfatizou a separação dos vários aspectos da inteligência, Sternberg 

(2009) estudou a forma como esses aspectos trabalham juntos, e elaborou a Teoria Triarchic 

da Inteligência humana. De acordo com tal sistema, a inteligência compreende três aspectos: 

(1) o mundo interno da pessoa; (2) a experiência e (3) o mundo externo. 

No que se refere ao mundo interno, a teoria enfatiza o processamento da informação, o 

qual pode ser visto em termos de três diferentes tipos de componentes: (a) metacomponentes, 

(b) componentes de desempenho, (c) componentes de aquisição de conhecimentos. 

Os metacomponentes, ou processos executivos de ordem elevada (isto é, 

metacognição), usados para planejar, têm a função de decidir sobre a natureza de um 

problema e selecionar uma estratégia para a solução. Os componentes de desempenho, ou 

processos não executivos, são empregados na execução real de uma estratégia de solução de 

problemas. Os componentes de aquisição de conhecimentos são os processos aplicados para 

adquirir novas informações (STERNBERG, 1992). 

Sobre o segundo aspecto, a experiência, Sternberg (1992, p. 31), suspeita que os 

componentes sejam mais bem medidos no início de uma experiência de uma pessoa ou 

quando o processamento já está se tornando automatizado: 

 
[...] as tarefas e as situações medem mais adequadamente o desempenho inteligente 

quando são inéditas na experiência de uma pessoa ou, pelo contrário, quando são tão 

habituais que seu desempenho está se tornando automático e, portanto, 

essencialmente inconsciente. 

 

Sobre o terceiro aspecto, que diz respeito à relação entre a inteligência e o mundo 

externo, o comportamento inteligente é aquele que envolve a adaptação da pessoa aos 

ambientes do mundo real (quando ela tenta atingir um “bom ajuste” com o ambiente), a 

seleção de um novo ambiente (em vez de adaptar-se ao ambiente em que se encontra) ou a 

modelagem do ambiente (quando ela não consegue selecionar um ambiente que lhe pareça 

apropriado e faz alterações neste com o objetivo de se adaptar). 

Para se ter uma real medida da inteligência, é necessário, segundo Sternberg (1992) 

levar em consideração os três aspectos da tríade proposta. Os testes de inteligência tratam 

apenas do primeiro aspecto da tríade, havendo necessidade de suplementação. 

Para esse estudioso, a inteligência compreende habilidades analítica, criativa e prática 

(STERNBERG, 2009). No pensamento analítico, as pessoas tentam resolver problemas 
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familiares utilizando estratégias que manipulem os elementos de um problema (comparando, 

analisando). No pensamento criativo, tentam resolver novos tipos de problemas (que 

requerem um pensamento mais profundo de seus elementos) de uma nova forma (inventando, 

projetando). No prático, buscam resolver problemas que apliquem o que já conhece no 

contexto cotidiano (aplicando, usando).  

De acordo com a Teoria Triarchic, as pessoas podem aplicar sua inteligência em 

diferentes tipos de problemas. Algumas pessoas podem, por exemplo, ser mais inteligentes 

em face de problemas que envolvam raciocínio abstrato, outras em face de situações concretas 

e problemas práticos. 

Esse autor realizou um estudo para testar a validade da Teoria Triarchic. Estudantes 

foram selecionados por uma das cinco habilidades padrão: somente analítica, apenas criativa, 

só prática, em todas as três e em nenhuma das três, e designados ao acaso para um dos quatro 

grupos instrucionais. As memórias de base, analítica, criativa e prática, de todos os estudantes 

foram avaliadas. Um estudante com alta habilidade de análise posto numa situação 

instrucional que enfatiza pensamento analítico ultrapassou o desempenho do estudante com 

alta habilidade em análise colocado em uma condição instrucional que enfatiza pensamento 

prático, confirmando sua hipótese de que os estudantes em condição instrucional semelhante 

aos seus padrões de habilidades ultrapassam o desempenho daqueles que são situados em 

posição instrucional diferente de seus padrões de habilidades. Sternberg concluiu ainda que 

ensinar estudantes a usar todas as suas habilidades analítica, criativa e prática traz como 

resultado a melhora do desempenho escolar de todos eles, quaisquer que sejam suas 

habilidades.  

Esse resultado aponta para a necessidade de mudar a avaliação da inteligência 

humana, avaliando-se não somente as habilidades analíticas, mas também os aspectos da 

inteligência criativa e prática. Uma avaliação completa e um sistema de ensino pode, segundo 

esse autor, trazer grandes benefícios para a educação de grande variedade de estudantes. 

Pessoas inteligentes conhecem não só sua fortaleza e seus fracassos, mas também 

encontram caminhos, formas de potencializar seus pontos fortes e compensar e corrigir suas 

fraquezas. O ponto, segundo Sternberg, é fazer o melhor da sua fortaleza e encontrar formas 

de viver confortavelmente com suas fraquezas. Essas habilidades são da ordem dos 

metaconhecimentos e influem diretamente no processo de aprendizagem.  

Assim, ao trabalhar, no aluno, esses três componentes, o professor o ajuda a 

aperfeiçoar suas habilidades e superar fragilidades, utilizando-se da metacognição como 

ferramenta de aprendizagem. 
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3.2.4 A Psicologia Sócio-histórica de Vygotsky 

 

Muito embora não tenha desenvolvido estudos sobre a metacognição e não tenha 

mesmo conhecido autores que os fizeram, Vygotsky (1991), maior representante da 

Psicologia Soviética, estudou o processo de internalização e o papel da linguagem interior 

como reguladores do comportamento. Por essa razão vamos considerar aqui suas relevantes 

contribuições para explicar o processo de internalização e o papel da linguagem no controle e 

planejamento da atividade cognitiva. 

O conceito de internalização de Vygotsky (1991) é um dos elementos-chave na 

compreensão da gênese das funções psicológicas superiores (consciência, vontade, 

pensamento, linguagem etc.). A internalização é entendida por ele como a constituição interna 

de uma operação externa, ou seja, todo processo de desenvolvimento do ser humano, inserido 

em um determinado grupo social, se dá “de fora para dentro”.  

As funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, primeiro no nível 

social e depois no individual, primeiro entre as pessoas (interpsicológicas) e depois no interior 

da criança (intrapsicológica). Primeiramente, a pessoa realiza ações externas, que serão 

interpretadas pelos que estão ao seu redor, de acordo com o significado culturalmente 

estabelecido. Com tal interpretação a pessoa vai atribuir significados às suas ações. O 

processo pelo qual o ser internaliza não é, entretanto, um processo de absorção passiva, ele 

pressupõe uma atividade do sujeito, que ressignifica suas ações. 

“As funções psicológicas internalizadas vão se desenvolvendo e consolidando através 

de sistemas semióticos de representação, principalmente a linguagem egocêntrica e interna”. 

(MARTÍN; MARCHESI, 1995, p. 29). A linguagem egocêntrica da criança é, segundo 

Vygotsky (1993), uma etapa de transição entre a linguagem social e a linguagem interna. Esta 

última surge dos primeiros intercâmbios comunicativos da criança com adultos e vai se 

constituindo como um elemento básico do desenvolvimento cognitivo, já que permite a 

criança perceber a realidade por meios das categorias linguísticas e planejar e regular sua 

atividade, tornando possível, assim, a realização de atividades metacognitivas.  

Ele compreende a fala egocêntrica como um fenômeno de transição das funções 

interpsíquicas, ou seja, da atividade social da criança, para as funções intrapsíquicas, da 

atividade mais individualizada. Para estudar a fala egocêntrica, Vygotsky organizou 

atividades para as crianças de modo semelhante a Piaget, acrescentando uma série de 

dificuldades e frustrações. Ele observou que elas, ao enfrentarem problemas, tentam 
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solucioná-los falando consigo mesmas, elevando a frequência da fala egocêntrica. As 

interrupções no fluxo regular da atividade se tornam importantes para a fala egocêntrica, 

concluindo que ela não apenas acompanha a atividade da criança, mas torna-se instrumento 

do pensamento, ajudando-a no planejamento da solução do problema e, consequentemente, na 

consciência dessa atividade.  

Essa capacidade de controle executor foi explorada por outros estudiosos e hoje se fala 

na metacognição como um suporte importantíssimo na melhora e recuperação do desempenho 

escolar de alunos. Dessa forma, para Vergnaud (2004), Vygotsky estava adiante de seu tempo, 

no que diz respeito às atividades metacognitivas e à complexa interação dos processos 

cognitivos e metacognitivos. 

Ainda sobre a fala egocêntrica, Vygotsky (1993) ensina que ela não declina, ao 

contrário, evolui para posteriormente transformar-se em fala interior. Melhor explicando, o 

desenvolvimento da linguagem, assim como toda função psicológica superior, se dá, como 

vimos, por um processo de internalização: a fala, que a princípio é exterior, torna-se 

egocêntrica antes de se tornar interior. Esta se assemelha à fala egocêntrica, pois está ligada à 

organização do comportamento da criança, parcialmente incompreensiva para os outros, mas 

clara e explícita para si mesma. A fala interioriza-se porque sua função muda e torna-se 

estrutura de seu pensamento. “Com a fala interior, inverte-se o processo: a fala interioriza-se 

em pensamento. Consequentemente, suas estruturas têm que divergir”. (VYGOTSKY, 1993, 

p.113). Na fala interior, a sintaxe e a fonética são reduzidas ao mínimo, passando-se a operar 

com a semântica. Há um predomínio do sentido sobre o significado. 

Ao trabalhar o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos na obra 

Pensamento e Linguagem, Vygotsky aborda, portanto, a temática da metacognição, sem fazer 

uso desse termo, é claro, e da complexa interação dos processos cognitivos e metacognitivos. 

Ele diz que a criança adquire consciência de seus conceitos espontâneos relativamente tarde e 

que a capacidade de defini-los por meio de palavras aparece bem depois de havê-los 

adquirido. “Ela possui o conceito (isto é, conhece o objeto ao qual o conceito se refere), mas 

não está consciente de seu próprio ato de pensamento”. (VYGOTSKY, 1993, p. 93). Quando 

ela começa a definir verbalmente esse conceito e a operar com ele de forma não espontânea, 

tem início o desenvolvimento de um conceito científico, que, por sua vez, influencia o 

desenvolvimento mental da criança. 

Para melhor explicar, os conceitos espontâneos ou cotidianos são aqueles 

desenvolvidos no decorrer da atividade concreta da criança a partir de suas experiências e 

interações sociais. O conceito de irmão é, por exemplo, impregnado de experiência, sendo 
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difícil para a criança resolver um problema abstrato sobre o irmão de um irmão. Já os 

conceitos científicos “são aqueles adquiridos por meio do ensino, como parte de um sistema 

organizado de conhecimentos, particularmente relevantes nas sociedades letradas [...]”. 

(OLIVEIRA, 1992, p. 31). 

Os conceitos espontâneos não possuem um sistema organizado, uma vez que não se 

distanciam da experiência imediata. Por exemplo, a criança, ao explicar um fenômeno, utiliza-

se de afirmações contraditórias, sem se perceber, com base em fatos empíricos: um objeto se 

dissolve porque é grande e outro porque é pequeno. Isso não ocorre com os conceitos 

científicos, os quais contêm relações de generalidade, ou seja, de um sistema. O estudo, pela 

criança, dos conceitos científicos, após a intervenção pedagógica, transforma a estrutura dos 

seus conceitos espontâneos e ajuda a organizá-los num sistema de inter-relações dos 

conceitos, promovendo a ascensão da criança para níveis mais elevados de desenvolvimento. 

Embora Vygotsky acentue que esses dois tipos de conceitos se desenvolvem em 

direções opostas – os conceitos espontâneos se desenvolvem de forma ascendente e os 

científicos de forma descendente – ele defende o argumento de que esses dois processos estão 

intimamente relacionados. Os conceitos históricos, por exemplo, só podem ser compreendidos 

quando a criança souber diferenciar o conceito cotidiano do passado. Ao mesmo tempo, os 

conceitos científicos adquiridos “fornecem estruturas para o desenvolvimento ascendente dos 

conceitos espontâneos da criança em relação à consciência e ao uso deliberado”. 

(VYGOTSKY, 1993, p. 94). 

Podemos assinalar, com efeito, que os conceitos científicos, por estarem organizados 

em sistemas e por envolverem a mediação desde o início de sua elaboração, implicam uma 

atitude metacognitiva, ou seja, de consciência e controle do seu conteúdo e da relação com 

outros conceitos. A criança, ao deparar um conceito científico, revê seus conceitos 

espontâneos, ampliando-os e reformulando-os. Essa ação fornece elementos para que ela não 

apenas adquira o conceito de forma generalizada e sistemática, mas também a capacite para 

defini-los por meio de palavras, tornando-a consciente de seu pensamento. 

Isso quer dizer que a mediação se faz imprescindível para a formação de conceitos e 

para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. A intervenção pedagógica provoca 

avanços, os quais não ocorreriam sem a ajuda do outro. A instituição escolar, nesse sentido, 

adquire importância inestimável nas sociedades letradas. O ensino que nela ocorre é 

fundamental para a constituição dos processos psicológicos. 
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A importância atribuída à intervenção de uma pessoa sobre a outra e à instituição 

escolar advém de um postulado básico da teoria de Vygotsky, o de que a aprendizagem é 

fundamental para o desenvolvimento do sujeito:  

 

O processo de ensino aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos 

membros imaturos da cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela 

ciência e a procedimentos metacognitivos, centrais ao próprio modo de articulação 

dos conceitos científicos. (OLIVEIRA, 1992, p. 33). 

 

Os processos metacognitivos, que envolvem consciência e controle por parte da 

pessoa, de suas atividades cognitivas, são essenciais à formulação e articulação dos conceitos 

científicos. Assim, esses processos servem tanto à aprendizagem quanto ao desenvolvimento 

do sujeito, uma vez que a capacidade de articulação entre conceitos implica o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tornando o pensamento e a linguagem 

cada vez mais elaborados. 

Vale ressaltar que, para Vygotsky (1993), a linguagem dirige a formação de conceitos, 

pois o desenvolvimento deste está determinado pelo significado que a palavra adquire em um 

contexto sócio histórico. A palavra, que tem o papel de meio na formação de um conceito, 

torna-se, posteriormente, seu símbolo. A palavra assume também, na teoria de Vygotsky, 

papel preponderante nos processos metacognitivos, pois a criança só terá um conceito 

científico quando ela passar a defini-lo verbalmente, desde a linguagem.  

Quando as pessoas amadurecem, vão internalizando a função de autorregulação, 

tornando-se capazes de interrogar a si mesmos e avaliar os próprios processos cognitivos e os 

resultados obtidos. Nesse amadurecimento, a comunicação e a linguagem são imprescindíveis. 

As dificuldades na comunicação inicial nas primeiras interações sociais atrasam os processos 

de internalização das funções psicológicas superiores, inclusive a linguagem, e, 

consequentemente, a capacidade de planejamento e regulação da atividade cognitiva. Nesses 

casos, o papel do professor é estabelecer situações em que se fomentem os processos de 

internalização no aluno (MARTÍN; MARCHESI, 1995). 

Compreendemos, com arrimo nas considerações feitas há pouco, o papel 

imprescindível da mediação na elaboração dos conhecimentos do sujeito. Esse aspecto foi 

amplamente discutido por Vygotsky e objeto de muitas pesquisas que vieram confirmar sua 

relevância na aprendizagem. Por essa razão, nos deteremos um pouco mais na discussão desse 

conceito. 
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3.3 Mediação  

 

A mediação constitui conceito central para a compreensão das funções psicológicas 

superiores na teoria vygotskyana. A mediação é um processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. 

Esse elo intermediário é, segundo Vygotsky (1991), um estímulo de segunda ordem (signo) 

que cria outra relação entre S (estímulo) e R (resposta). Nesse caso, o processo simples 

estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado, representado pela forma: 

S - - - - - - R 

           

         X 

Quando uma pessoa retira a mão de uma chama por sentir dor, está estabelecida uma 

relação direta entre calor da chama (S) e retirada da mão (R); entretanto, quando ela retira a 

mão ao se lembrar da dor sentida, a relação chama e retirada da mão estará mediada pela 

lembrança da experiência anterior. E se esta retirar a mão quando alguém disser que poderá se 

queimar, a relação estará mediada pela intervenção dessa pessoa. A lembrança da dor e o 

aviso da outra pessoa são elementos mediadores (X) entre o estímulo e a resposta, tornando a 

relação mais complexa. Ao longo do desenvolvimento, essas relações mediadas vão 

predominando sobre as relações diretas. 

A relação do homem com o mundo, portanto, é mediada. As funções psicológicas 

superiores se desenvolvem com base na relação mediada entre homem-mundo. As 

ferramentas auxiliares da atividade humana ou elementos mediadores podem ser de dois tipos: 

instrumentos e signos.  Instrumento é um elemento posto entre o trabalhador e o objeto de seu 

trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da natureza, como, por exemplo, o 

machado, o facão.  

O signo age de forma análoga ao instrumento, só que no campo psicológico, como 

meios auxiliares para solucionar problemas de lembrar, comparar coisas. Assim, os 

instrumentos são externos à pessoa e sua função é provocar mudanças nos objetos, ao passo 

que os signos são orientados para o próprio sujeito e sua função dirige-se para o controle de 

suas ações psicológicas ou de outras pessoas. Ao utilizar uma lista de compras como forma de 

não esquecer todos os itens que devem ser comprados no supermercado, o sujeito está fazendo 

uso de um signo como meio de auxiliar no desempenho de suas atividades psicológicas, no 

caso descrito, a memória. Sabemos que a nossa memória tem limites e procuramos meios de 
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armazenar informações em quantidades superiores ao que podemos guardar por nós mesmos. 

Dessa forma, a memória mediada por signos é mais poderosa do que a memória não mediada. 

Vygotsky (1991) realizou experimentos para estudar o papel dos signos na atividade 

psicológica e verificou que o uso de mediadores aumentou a capacidade de atenção e de 

memória e permitiu um controle voluntário do sujeito sobre sua atividade. Em um desses 

experimentos, ele verificou a relação entre a percepção e a ação motora em crianças de quatro 

e cinco anos. Na primeira fase, havia um conjunto de figuras e cada figura correspondia a uma 

tecla de um teclado. Ao ser mostrada a figura à criança, ela deveria pressionar a tecla 

correspondente. As crianças registraram dificuldades de decidir rapidamente a tecla a ser 

pressionada. Na segunda fase, foram introduzidas marcas nas teclas que faziam lembrar as 

figuras, o que modificou radicalmente o desempenho da tarefa, fazendo-as centrar a atenção 

nas marcas e selecionar a tecla apropriada. 

Esse processo de mediação por meio de signos é, portanto, fundamental para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores e é objeto de transformações ao longo 

do desenvolvimento dos seres humanos. A utilização de marcas externas que fornecem 

suporte concreto para a ação do homem vai se transformando em processos internos de 

mediação ao longo do desenvolvimento. Com o tempo, ele vai prescindindo das marcas 

externas e passa a utilizar signos internos, que são representações mentais substitutas das 

marcas, ou seja, basta pensar na marca para lembrar. 

 Como vimos, esse processo de internalização é essencial para o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores e evidenciam a importância das relações sociais na feitura 

desses processos, uma vez que os signos passam a ser compartilhados pelo grupo social, 

permitindo a comunicação entre as pessoas e o aprimoramento das interações sociais. Quando 

alguém aprende o significado de “cachorro”, ele internaliza esse conceito, que é 

compartilhado pelo seu grupo social, e passa a ter uma representação mental que serve como 

signo mediador da sua compreensão do mundo.  

O significado que atribuímos às coisas está impregnado de significações e influências 

do mundo social. É a interação social que fornece a matéria-prima para o desenvolvimento 

psicológico: 

 

A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal concreta 

com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente 

estabelecidas de funcionamento psicológico. (OLIVEIRA, 1997, p. 38). 
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É nesse sentido que Vygotsky (1991) atribui à intervenção pedagógica um papel 

essencial na elaboração dos processos psicológicos superiores. O desempenho desse papel só 

será adequado quando o mediador, conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, dirigir 

o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas para aquelas que ainda estão em 

desenvolvimento, funcionando como um motor de novas conquistas psicológicas. Processos 

já consolidados não necessitam de intervenção. Para uma criança que já sabe amarrar sapatos, 

o ensino dessa habilidade é sem efeito, assim como é também para um bebê, pois está muito 

distante de suas funções psicológicas. Para se beneficiar da mediação, é necessário que a 

criança ainda não tenha aprendido uma habilidade, mas que o desenvolvimento desta já tenha 

sido desencadeado. 

A mediação interfere, então, na zona de desenvolvimento proximal, que é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, o que a criança consegue fazer sozinha, sem a 

ajuda do outro, e o nível de desenvolvimento potencial, o que ela consegue fazer com ajuda 

de adultos ou de companheiros mais capazes.  

Vygotsky considera aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda do outro mais 

indicativo de desenvolvimento mental do que o que ela consegue fazer sozinha. O 

aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que operam somente 

quando a criança interage com pessoas e quando em cooperação com seus companheiros. 

Uma vez internalizados, esses processos tonam-se parte das aquisições do desenvolvimento.   

O ensino-aprendizagem na escola deve ser elaborado, segundo Oliveira (1997), 

partindo-se do desenvolvimento real da criança e tendo como ponto de chegada os objetivos 

estabelecidos pela escola, respeitando-se a faixa etária e os níveis de desenvolvimento de 

conhecimento e habilidade de cada grupo de crianças. 

Consoante Reuven Feuerstein (1980), a mediação é responsável pela capacidade de 

transformação do ser humano, sendo possível, por seu intermédio, transcender os limites 

biológicos do cérebro humano. O organismo humano é, para ele, um sistema aberto, sendo a 

inteligência concebida como um processo dinâmico e flexível, suscetível a mudanças em 

qualquer etapa do desenvolvimento humano, independentemente da idade. Essa ideia embasa 

o seu conceito de modificabilidade cognitiva estrutural, entendida como a mudança interna, 

endógena, com base na elaboração de fenômenos mentais, ocorrentes em razão dos processos 

mediadores vivenciados pelo sujeito, ao longo de sua vida, e não como resultado de sua 

maturação. 

Assim, Beyer (1996, p. 90) assegura que o conceito de aprendizagem autônoma 

consiste em que:  
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[...] a autonomia cognitiva correlaciona-se com a aprendizagem mediada, ou seja, 

quanto mais uma criança usufruir da mediação na aprendizagem, tão mais rico será o 

desenvolvimento intelectual advindo da interação direta com o meio. A capacidade 

de aprendizagem resultante de tal processo é chamada de nível de modificabilidade 

cognitiva estrutural.  
 

Esse conceito da modificabilidade cognitiva estrutural, que implica a capacidade 

potencial do ser humano de transformar-se, relaciona-se com o conceito de ZDP descrito por 

Vygotsky (1991), pois correlaciona positivamente o desenvolvimento cognitivo do ser 

humano com o nível de interação sociocultural. Esses parâmetros conceituais surgem como 

desencadeadores de uma nova prática educacional capaz de suplantar as insatisfações e 

carências que ameaçam os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

De acordo com Feuerstein (1980) as dificuldades de aprendizagem podem ser 

compreendidas como decorrentes da carência de experiência de aprendizagem mediada e do 

uso ineficaz das funções cognitivas, prerrequisitos para o bom funcionamento cognitivo. A 

modificabilidade cognitiva do sujeito deriva, portanto, da Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM). Ele desenvolveu esse conceito de EAM para enfatizar o papel da mediação 

na elaboração dos processos mentais. 

A mediação constitui aquilo que o adulto situa entre a criança e o mundo para torná-lo 

inteligível. O conceito de EAM envolve uma interação qualitativa entre o organismo e seu 

ambiente, e implica, necessariamente, a interposição de um ser humano. Ao contrário do 

esquema behaviorista, na qual o organismo emite uma resposta com base em um estímulo 

(S→O→R), para Feuerstein (1980), entre o estímulo e o organismo há uma interposição de 

outro organismo (homem) que medeia essa relação com o meio: 

S = H = O = H = R  

Legenda: S=estímulo; H=mediador, O=organismo; R= reações do organismo  

Não é toda interação humana, entretanto, que possibilita mudanças na estrutura 

cognitiva da pessoa.  Para que ela seja considerada Experiência de Aprendizagem Mediada, 

são necessários alguns critérios que representam a qualidade da interação: intencionalidade e 

reciprocidade, transcendência dos atos para outras situações e mediação do significado.  

A intencionalidade significa o propósito de intermediar e a disponibilidade da criança 

de aceitar o ato da mediação. “Há um trabalho conjunto entre a criança e o mediador, onde 

ambos interagem ativamente, embora a iniciativa na situação de aprendizagem provenha 

sempre do mediador”. (BEYER, 1996, p. 96). O mediador, como ressaltam Souza, 

Depresbiteris e Machado (2004), interage com o mediado, selecionando e interpretando 



63 

 

estímulos específicos, meios e situações, para facilitar a transmissão cultural, adequando-a às 

necessidades intrínsecas de cada mediado. 

Os aspectos mediadores de uma situação de aprendizagem têm significado que 

transcende os conteúdos e objetivos imediatos. A interação mediada também se propõe 

produzir no sujeito mudanças estruturais que o ajudem a responder a novas experiências. O 

objetivo da transcendência, para Souza, Depresbiteris e Machado (2004), é promover a 

aquisição de princípios, conceitos e estratégias que possam ser generalizados para outras 

situações, o que exige um pensamento reflexivo sobre o que está subjacente à situação, de 

modo a estendê-la a outros contextos. Essa característica transcendente da mediação 

possibilita a flexibilidade do pensamento da criança e apoia o desenvolvimento de suas 

operações superiores, pois propicia uma ampla compreensão do mundo, de como as coisas 

estão interligadas.  

A mediação de significados passa à criança os valores morais culturalmente 

determinados e desperta o desejo pelo objeto do conhecimento. Ela envolve, portanto, 

aspectos sociais e afetivos e por meio dela é transmitida à criança a cultura de seu grupo 

social sendo, muitas vezes, a necessidade de transmissão desses valores o que constitui a 

motivação dos pais para mediar. Na intervenção mediadora do professor, o objeto de 

conhecimento apresentado não é neutro, mas envolve aspectos afetivos e valorativos 

estabelecidos culturalmente. O que o sujeito aprende da exposição a objetos e acontecimentos 

está, para Souza, Depresbiteris e Machado (2004), determinado pela noção prévia sobre esses 

elementos e pela capacidade de relacioná-los com nossas aprendizagens anteriores. 

A Experiência de Aprendizagem Mediada, estabelecida com apoio nesses três 

critérios, afeta a estrutura interna do sujeito, possibilitando uma autonomia (aprender a 

aprender) para selecionar e organizar os estímulos. Podemos dizer, então, que a Experiência 

de Aprendizagem Mediada possibilita à pessoa desenvolver competências metacognitivas, 

tornando o aprendiz independente e autônomo.  

Com base nesse conceito de EAM de Feuerstein, inferimos que, para o mediador 

intervir ativamente na aprendizagem do sujeito, ele precisa, além de entender como as 

informações são captadas, elaboradas e operacionalizadas na mente da criança: 

1 criar situações e fazer uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos 

espontâneos dos alunos, utilizando-se de diversas modalidades: verbal, escrita, 

pictórica, simbólica, esquemática, gráfica, etc; 

2 adotar estilo questionador; e 

3 promover a transcendência e a aplicação da aprendizagem a outros contextos. 
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Esse tipo de intervenção exige do professor, além de saberes ─ como mediar a 

aprendizagem ativa do aluno ─ conhecer as estratégias de ensinar a pensar, auxiliar os alunos 

a buscarem uma perspectiva crítica ante os conteúdos, uma constante reflexão sobre sua 

prática. Se há a pretensão de que o professor trabalhe numa perspectiva metacognitiva, que 

planeje e promova na sala de aula situações em que os alunos estruturem suas ideias, 

expressem e analisem os próprios processos de pensamentos (acertos e erros), resolvam 

conflitos cognitivos, é necessária a reflexão cotidiana de sua prática pedagógica. Como bem 

afirma Portilho (2009, p. 154),  

 
[...] para que os alunos desenvolvam competência metacognitiva, é necessário que 

os professores sejam, além de ensinantes, também aprendentes e, consequentemente, 

transformem o ensino a partir de exigências diferentes com relação à aprendizagem 

a que tivemos acostumado por muito tempo.  

 

Considerando que o desenvolvimento de competências metacognitivas deve ser um 

dos objetivos da educação, e que professores precisam buscar essas competências, antes 

mesmo de trabalhá-las nos alunos, torna-se relevante abordar dois conceitos: o de prática 

educativa e o de professor reflexivo. 

 

3.4. A prática educativa 

 

A prática educativa é um dos eixos essenciais de pesquisas e de programas de 

melhoria para as instituições escolares. Estas buscam analisar como a prática é expressa de 

maneira peculiar em um contexto escolar. O interesse por essa temática nesta pesquisa é, 

portanto, concomitante àquele de conseguir um conhecimento mais penetrante sobre a 

realidade escolar. 

O desempenho de um bom professor não deve ser avaliado somente pelo 

conhecimento adquirido no período de formação. Segundo Zabala (1998), um bom 

profissional tem como objetivo ser cada vez mais competente em seu ofício, sendo necessária, 

para isso, uma busca constante de melhora profissional mediante o conhecimento e a 

experiência.  

O cotidiano da sala de aula é dinâmico e traz elementos imprevisíveis, com os quais o 

professor precisa saber lidar de forma equilibrada e com certa segurança. Essa segurança para 

lidar com a diversidade de situações de aprendizagens não é adquirida de um dia para o outro, 

mas é um processo conquistado ao longo de uma elaboração pessoal e profissional, que passa 

pela aprendizagem de conhecimentos teóricos e pela experiência profissional. 
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Muitas ações influenciam a prática do professor em sala de aula. De tal sorte, Sacristán 

(1995, p. 68) chama a atenção para a necessidade de alargar o conceito de prática, não a 

limitando ao domínio metodológico e ao espaço escolar, uma vez que a “prática não se reduz 

às ações dos professores”. Eles são responsáveis pela modelação da prática, mas esta é a 

interseção de contextos diferentes: “o docente não define a prática, mas sim o papel que aí 

ocupa; é através de sua atuação que se difundem e concretizam as múltiplas determinações 

provenientes dos contextos em que participa”. (SACRISTÁN, 1995, p. 74). 

O conhecimento das variáveis que intervêm na prática educativa do professor provém 

da investigação, da própria experiência e das experiências de outros.  O conjunto dessas 

variáveis, procedimentos e interações que intervém nas situações de ensino é o que constitui a 

prática educativa. A melhora da atividade profissional passa, portanto, pela própria avaliação, 

pela análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras práticas (ZABALA, 

1998).  

Avaliação e análise não devem ser feitas sem o uso da capacidade reflexiva e, para que 

a análise da prática seja verdadeiramente reflexiva, precisamos de referenciais teóricos que a 

fundamentem, contribuam com marcos interpretativos dessa realidade e ajudem na solução de 

possíveis opções de mudanças. Esse modelo de interpretação, que se contrapõe àquele em que 

o professor é um mero aplicador de fórmulas, é fundamentado, portanto, no pensamento 

prático e na capacidade reflexiva do professor. 

Zabala propõe dois referenciais como instrumentos teóricos facilitadores de critérios 

para a análise da prática educativa: a função social do ensino e o conhecimento de como se 

aprende. O primeiro está ligado ao sentido e ao papel de educar (para que educar), às 

finalidades e aos objetivos das intenções educacionais, ou seja, o ponto de partida que 

justifica e dá sentido à intervenção pedagógica (fonte sociológica). O segundo concerne ao 

conhecimento, proveniente da fonte psicológica, sobre os níveis de desenvolvimento, os 

estilos cognitivos, os ritmos e as estratégias de aprendizagem, o que essencial na tomada das 

decisões didáticas. 

Toda proposta metodológica esconde uma concepção sobre a função do ensino e os 

processos de ensinar e aprender. O modelo educativo tradicional, por exemplo, tem como 

funções fundamentais do ensino a seletiva e a propedêutica, posto que visa selecionar os 

melhores para seguir uma carreira universitária ou obter outro título de prestígio, valorizando 

algumas aprendizagens (cognitivas) em detrimento de outras, para alcançar objetivos 

propedêuticos, determinados por seu valor a longo prazo.   
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Se pensarmos na escola com um papel ampliado, de formar no aluno não só as 

capacidades cognitivas, mas também as demais capacidades (motoras, afetivas, 

metacognitivas, de relação interpessoal e de atuação social), ou seja, se a função social do 

ensino adquire um papel mais global, que abarque todas as capacidades da pessoa, 

preocupando-se em promover a formação integral, a concepção da aprendizagem aí embutida 

é o construtivismo. Essa concepção vai ao encontro de nossa visão de sujeito aprendiz, 

compreendido como ser ativo, tendo um papel decisivo e atuante na própria aprendizagem, e 

como um ser integral, à medida que é potencialmente capaz de desenvolver diferentes 

habilidades em variadas áreas de seu desenvolvimento. 

 Os princípios da concepção construtivista do ensino e da aprendizagem − embora 

ressaltamos que todo conhecimento comporta faltas − proporcionam alguns parâmetros que 

orientam a ação pedagógica e nos concedem alguns direcionamentos a respeito das interações 

educativas que estruturam o cotidiano da sala de aula. 

Parafraseando Zabala (1998), a chave de todo ensino são as relações que se 

estabelecem entre os professores, os alunos e os conteúdos de aprendizagem. As atividades 

são meios para mobilizar as comunicações que podem se estabelecer em sala. O efeito que 

estas terão na aprendizagem do aluno vai depender das características das relações que aí se 

estabelecem. Essas relações, nessa concepção, “devem conduzir à elaboração, por parte do 

aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto de aprendizagem”. (ZABALA, 

1998, p. 90).  

Essa ideia se articula em torno do princípio da atividade autoestruturante, o qual 

possibilita estabelecer relações, generalização, mas não só isso, pois supõe que o aluno 

entenda o que faz, por que faz, e tenha consciência do processo que está seguindo, permitindo 

dar-se conta de suas dificuldades e, dependendo da necessidade, pedir ajuda. O professor deve 

ser capaz de ajudá-lo a compreender suas capacidades e dificuldades, fazendo-o perceber a 

que distância está do objetivo de aprendizagem e que estratégias o podem levar a obter êxito. 

Essa relação contribui para que os alunos possam avaliar a própria competência e aproveitar 

as ajudas que lhes são oferecidas. Essas interações se pautam numa visão de ensino como 

processo de elaboração compartilhada de significados, orientado para a autonomia do aluno, 

adquirida progressivamente no decorrer da ação educativa. 

Do conjunto de relações interativas necessárias para facilitar a aprendizagem, Zabala 

(1998) propõe uma série de funções dos professores: 

● planejar a atuação docente de uma maneira flexível, de forma a permitir a adaptação 

às necessidades dos alunos; 
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● levar em conta as contribuições dos alunos tanto no início quanto no transcurso das 

atividades; 

● ajudá-los a encontrar sentido no que fazem; 

● estabelecer metas ao alcance dos alunos 

● oferecer ajudas adequadas; 

● promover atividade mental autoestruturante; 

● estabelece um ambiente e relações que facilitem a autoestima e o autoconceito; 

●promover canais de comunicação que regulem o processo de negociação participação 

e construção; 

● potencializar a autonomia e possibilitar que os alunos aprendam a aprender; e 

● avaliar os alunos conforme suas possibilidades reais e incentivar a autoavaliação de 

suas competências. 

Dentre essas funções, destacaremos as que têm implicações diretas na ação educativa 

direcionadas ao desenvolvimento de habilidades metacognitivas, muito embora todas estejam 

a favor do desenvolvimento cognitivo e metacognitivo. 

O planejamento do professor deve ser suficientemente flexível para poder se adequar 

às diferentes situações de aula e permitir a adaptação às necessidades dos alunos. Ele deve, 

inclusive, partir dos interesses e motivações dos alunos e dos seus níveis de aprendizagem. Os 

conteúdos e as atividades devem ser pensados levando em conta os conhecimentos prévios 

destes, supondo-se, de saída que eles são capazes de atualizar esses conhecimentos com base 

em relações estabelecidas com novos conceitos. 

Para que os alunos vejam sentido na tarefa que irão realizar, torna-se necessário que 

conheçam não somente como são, ou seja, quais os procedimentos para sua execução, mas 

também o motivo pelas quais elas foram selecionadas, quais os seus objetivos, que eles 

saibam que a tarefa está ao alcance deles, atuando, de maneira mais direta, nas suas 

motivações e interesses.  

Ajudar os alunos a conhecerem esses aspectos não é prática comum de grande número 

de professores, mas contribuiria enormemente para produzir uma aprendizagem profunda, já 

que esta não existe sem a percepção das razões que a justifiquem. Dessa forma, é essencial 

que o professor comunique aos alunos os objetivos das atividades, não as limitando às suas 

resoluções contingentes, e os ajude a visualizar os processos e produtos que se espera que 

adquiram e a tomar consciência dos próprios interesses, cuidando para que estes não se 

diluam ao longo da atividade. Experimentar que se está aprendendo e que se pode aprender 

ainda mais é o melhor incentivo ao interesse. A percepção que se é capaz de aprender é 
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requisito imprescindível para atribuição de sentido à tarefa. Isso o professor pode fazer 

trabalhando no aluno suas competências metacognitivas, ajudando-os na reflexão sobre os 

próprios processos de aprendizagem. 

Além da definição dos objetivos e do planejamento das atividades, é necessário que 

estas representem desafios que os ajudem a avançar e metas alcançáveis. Não adianta o 

ensino se limitar ao que o aluno já sabe, mas a partir do seu conhecimento, propor atividades 

que conduzam a novas aprendizagens. A consciência de que os desafios sejam alcançáveis 

deve ser não só do professor, mas também dos alunos, que, conhecedores de suas limitações, 

mas também de suas capacidades, poderão agir autonomamente ante os desafios. 

Assim, para elaborar o conhecimento, o aluno precisa, além de seu envolvimento, 

tempo e esforço, a ajuda especializada do professor e de outros colegas. O professor deve 

estar, portanto, disponível para intervir e oferecer apoio nas atividades desenvolvidas pelos 

alunos, fornecendo estímulos e afetos necessários aos seus progressos. Esse apoio, longe de se 

caracterizar como resposta pronta do professor, consistirá em intervenções e questionamentos 

que auxiliem na modificação de esquemas de conhecimentos e ampliem os significados e 

sentidos dos novos conceitos por meio de atividades diversificadas, individualmente e em 

grupos variados. Essa ajuda vai sendo diminuída progressivamente, à medida que os alunos 

vão adquirindo autonomia ante as suas aprendizagens e perante novos contextos. 

A autonomia, para atuar de forma competente nos diversos contextos em que o aluno 

se insere, deve ser objetivo último do seu crescimento pessoal. Impulsionar essa autonomia 

dos alunos é papel do professor em todo o transcorrer do processo educativo. Alunos e 

professores irão assumir responsabilidades distintas, exercendo o controle diferenciado 

conforme os conteúdos tratados e o nível de dificuldade ou facilidade de apreensão desses 

conteúdos por parte dos alunos. O professor poderá ensejar situações em que os alunos 

participem cada vez mais ativamente na resolução das atividades. No primeiro momento, os 

alunos poderão seguir os modelos e ações propostos pelo professor, que os auxiliarão 

intensamente. Posteriormente, essa ajuda vai sendo retirada gradativamente à medida que os 

alunos vão adquirindo competência para desenvolver sozinhos seus progressos. Isso deve ser 

feito respeitando a individualidade e os ritmos de cada um.  Esse progresso na autonomia não 

sucede apenas nos aspectos conceituais, que se referem à internalização de conteúdos, mas 

também nos procedimentais e atitudinais, de forma que os alunos consigam definir objetivos, 

planejar suas ações, executar a atividade e controlar suas aprendizagens, enfim, adquiram 

“estratégias metacognitivas que possibilitem a auto direção e autorregulação do processo de 

aprendizagem”. (ZABALA, 1998, p. 103). 
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Nessa mesma visão, Freire (1998, p. 37) assegura que a prática educativa deve ser 

fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia dos alunos, afinal “o ensino 

dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando”. A educação só faz 

sentido se tiver empenhada na formação da autonomia e responsabilidade dos alunos. 

Na busca dessa autonomia, o professor deverá promover atividade mental 

autoestruturante, ou seja, uma intensa atividade de reflexão sobre as aprendizagens que 

permitam estabelecer relações com o novo conteúdo, atribuindo-lhe significado. Para que essa 

atividade mental seja fomentada, é necessário fazer uso das estratégias metacognitivas que 

assegurem o controle das aprendizagens que vão se processando. Isso não se realiza 

facilmente, e inclui, além do planejamento e controle da atividade, a avaliação das ações 

desenvolvidas.  

As atividades propostas pelo professor devem requerer do aluno uma posição de 

debate e diálogo no lugar de passividade, que não se resumam à sua resolução, mas que 

exijam análise, síntese e avaliação do próprio trabalho realizado, ajudando-os a pensar as 

próprias aprendizagens. Devem ainda fomentar a tomada de decisões quanto às 

aprendizagens, orientar os pensamentos dos alunos para a interrogação e elaboração de 

hipóteses, solicitando explicações sobre os processos pelos quais chegaram às suas 

conclusões. A verbalização também deve ser requerida em situações de atividade 

compartilhada com colegas que envolvam a confrontação de ideias, a superação de dúvidas e 

erros na resolução de problemas de forma cooperativa. 

Possibilitar todas essas aprendizagens não é tarefa simples, tornando-se indispensável 

um ambiente acolhedor, que seja permeado pelas relações de cooperação, respeito mútuo e 

confiança, possibilitando aos alunos desenvolverem uma percepção positiva e ajustada de si 

mesmos, adquirindo confiança em suas competências para enfrentar os desafios. Estabelecer 

esse ambiente acolhedor na promoção da autoestima e autoconceito deve ser preocupação do 

professor, uma vez que na aprendizagem intervêm numerosos aspectos afetivos e relacionais. 

Os resultados obtidos na aprendizagem adquirem papel definitivo na formulação do conceito 

que se tem de si mesmo, na maneira de se ver e se avaliar e, consequentemente, na 

autoestima. Ao mesmo tempo, o autoconceito influi na maneira de se lidar com a 

aprendizagem, com mais ou menos expectativa, segurança. 

O autoconceito corresponde à percepção que cada pessoa possui de si mesma e se trata 

de uma estrutura que procede de processos cognitivos. Ele é formado com procedência em 

fatores externos e internos à própria pessoa e vai sendo constituído com base em informações 

colhidas das opiniões alheias, somando-se às avaliações próprias sobre seus desempenhos, 
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ações, habilidades e características pessoais (MOYSÉS, 2005). Ele encontra-se diretamente 

relacionado com a autoestima, que “representa o aspecto valorativo do eu, resultante do 

julgamento de si mesmo, que revela níveis de satisfação ou insatisfação consigo”. (BORGES, 

2008, p. 46). O autoconceito resulta uma internalização de conteúdos externos, sociais, que se 

tornam internos, preservando as marcas individuais.  

Dependendo da forma como o aluno se vê e se julga, adquirirá maior ou menor 

confiança em sua competência para enfrentar os desafios. Para trabalhar o autoconceito e 

autoimagem de forma a favorecer a aprendizagem dos alunos, as avaliações do professor 

devem ser feitas conforme as possibilidades reais de cada um e centradas sempre no processo, 

nas conquistas, nos avanços, e não somente nos resultados. 

 
Há que possibilitar que os alunos, desde pequenos, sintam que há confiança em suas 

capacidades para assumir responsabilidades, que são capazes de tomar decisões de 

forma autônoma, que vejam que suas valorações e opiniões contam. 

(ZABALA,1998, p. 107) 

 

Com efeito, o professor deve avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus 

esforços, devolvendo-lhes a avaliação de seus progressos e incentivando-os à autoavaliação 

de competências e a realizar o esforço que lhes permita continuar progredindo, considerando a 

situação de partida e os obstáculos que tiveram de superar para chegar onde estão. O professor 

deverá desenvolver atividades de autoavaliação, de forma que os alunos atribuam seus êxitos 

e fracassos a motivos modificáveis e controláveis, e descubram que é possível avançar quando 

se realiza o trabalho e o esforço necessários para consegui-lo. Isso possibilita a continuidade 

da aprendizagem e a aquisição progressiva de estratégias de controle e regulação da própria 

atividade, imprescindíveis para promover a capacidade de aprender a aprender. 

Essas funções são válidas para todos os alunos, com e sem dificuldades, pois 

alicerçam a mediação pedagógica e remetem à importância de uma intervenção planejada, 

consciente e significativa, por parte do professor. 

Essas considerações ressaltam o papel da mediação e intervenção pedagógica como 

elementos fundantes da ação docente e como vias privilegiadas na elaboração do 

conhecimento da criança. Ao mesmo tempo impõem novas exigências aos profissionais de 

educação, de quem se requer o desenvolvimento de competências e habilidades, como ser 

capaz de interagir, de tomar decisão, de ser criativo, autônomo, exercer liderança e usar 

diferentes estratégias de ensino. Esse novo perfil exige desse profissional, além dos 

conhecimentos adquiridos no período de sua formação inicial, a necessidade de continuar a se 
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desenvolver profissionalmente, por meio da formação em serviço e da constante revisão de 

sua prática, devendo estar aberto a inovações e mudanças. 

Abordaremos, no próximo tópico, o papel da reflexão na formação e 

profissionalização docente, tema muito discutido por estudiosos da educação (ALARCÃO, 

1996; LIBÂNEO, 2001, 2002; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 1999; PIMENTA, 2002; 

SCHÖN, 1992). 

 

3.5. Formação e profissionalização docente 

 

A formação inicial e continuada de professores é um tema de relevância 

inquestionável, haja vista as transformações e mudanças na sociedade ocorridas ao longo das 

últimas décadas nos diversos campos do conhecimento. Apesar de muitos estudos realizados, 

sendo a formação um campo complexo e mutável, é fundamental a realização de mais 

pesquisas que busquem compreender o exercício da docência, a constituição da identidade 

docente, o desenvolvimento profissional e as condições em que o professor trabalha 

(PIMENTA, 2002).  

No universo da formação continuada, encontramos a realização de cursos rápidos, que 

primam, muitas vezes, por aspectos de conhecimentos técnicos e não articulam esses saberes 

desenvolvidos com a prática dos professores. Por outro lado, a formação centrada na escola 

conquistou espaço nas discussões. Um dos elementos relevantes dessa formação centrada é a 

reflexão coletiva sobre a prática pedagógica dentro do espaço privilegiado que é a escola.  

Enquanto cursos, seminários em geral não produzem trocas significativas no cotidiano 

escolar, a reflexão coletiva da equipe docente da escola sobre a própria prática, possibilita aos 

professores formarem-se e aperfeiçoarem em seu trabalho, mediante a partilha dos saberes 

docente e da troca de informações No confronto e na reflexão desses saberes produzidos no 

coletivo, o saber docente adquire objetividade.  

Nóvoa (1992) considera a prática pedagógica como elemento essencial de formação de 

professores. A formação, segundo ele, não se faz por acumulação de conhecimentos, mas por 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e reconstrução permanente de uma 

identidade pessoal. Corroborando essa ideia, Paiva (2003) observa que o saber docente se 

constitui no diálogo reflexivo com a prática pedagógica cotidiana, no confronto com a 

experiência coletiva dos professores. 

Estudos como os de Alarcão (1996) mostram a importância dos diferentes tipos de 

reflexão para mudanças da prática pedagógica de professores. As dificuldades e resistências 
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destes de pensarem sobre a prática produzem inquietações e a necessidade de investigar de 

modo mais aprofundado o que acontece nesse processo de reflexão. A proposta de formação 

centrada na escola é um tema pouco abordado e possibilita um redimensionamento da prática 

de professores, que têm a oportunidade de refletir suas ações e repensar estratégias para 

melhorar a aprendizagem dos alunos, principalmente no que tange à leitura e à escrita, um dos 

grandes desafios da escola. 

A constatação dessa dimensão formadora da prática situa a escola como espaço 

privilegiado na formação de professores, sinalizando para a necessidade de repensar as 

formações adotadas e para a busca de práticas de formação nas quais os formadores: a) 

utilizem elementos de sua prática educativa para suscitar reflexões; e b) realizem mediação 

entre o conhecimento teórico e as práticas pedagógicas (PAIVA, 2003). 

A escola é, portanto, uma unidade básica nas transformações educativas na busca de 

atender às novas exigências educacionais (preparação para o mercado de trabalho, formação 

para a cidadania crítica, preparação para a participação social, desenvolvimento de valores 

eficazes na solução de problemas éticos), sendo considerada espaço para a inovação e 

melhoria da educação e para a formação contínua de professores (LIBÂNEO, 2001). 

Essas novas exigências educacionais pedem, segundo Libâneo (2001), um novo 

professor que adquira sólida cultura geral, habilidades comunicativas, domínio dos meios de 

informação, competência para saber agir na sala de aula, no contexto escolar e da comunidade 

e capacidade de aprender a aprender. Se quisermos, pois, que o professor trabalhe numa 

perspectiva socioconstrutivista, que planeje e promova na sala de aula situações em que os 

alunos estruturem suas ideias, expressem e analisem os próprios processos de pensamento 

(acertos e erros), resolvam conflitos cognitivos, é necessário que sua formação tenha essas 

características. Parece claro que às inovações introduzidas no ensino das crianças e jovens 

correspondam mudanças na formação (inicial e continuada) de professores.  

Saberes como mediar a aprendizagem ativa do aluno, conhecer as estratégias de 

ensinar a pensar, auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos, 

desenvolver a capacidade comunicativa do aluno, respeitar as diferenças, desenvolver atitudes 

éticas perante a vida, ambiente, relações humanas precisam estar presentes na atuação dos 

docentes (LIBÂNEO, 2001). 

A formação geral de qualidade dos alunos depende, portanto, da preparação de 

qualidade dos professores. A tendência investigativa sobre as práticas de formação de 

professores mais recente é a do ensino como atividade reflexiva, pois propõe que o professor 

pense sua prática. Essa prática reflexiva atribui ao docente um papel ativo na formulação dos 
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objetivos educacionais e o vê como elaborador de teorias privadas, que contribuem para a 

melhoria do ensino.  

Para buscar os fundamentos e características do conceito de professor reflexivo, e sua 

influência na valorização da profissão de professores, é preciso remontar às ideias de Donald 

Schön. Muito embora esse autor não tenha centrado seus estudos sobre a formação de 

professores, suas obras Educating the Reflective Practitioner (1987) e The Reflective 

Practitioner: How Professional think action (1985) abordam temas muito atuais e também 

relevantes, como o conceito de profissional, a relação teoria e prática e a educação para a 

reflexão (PIMENTA, 2002). 

Nessas obras, o autor critica o racionalismo técnico na educação profissionalizante, o 

qual segue um modelo de aplicação da ciência aos problemas concretos da prática e propõe 

uma epistemologia da prática que tenha como referência as competências subjacentes à 

prática dos bons profissionais. Ele defende o argumento de que a formação do futuro 

profissional inclua um componente de reflexão baseado em situações práticas reais, via pela 

qual o profissional se sente capaz de enfrentar situações novas que depara e de tomar decisões 

que respondam adequadamente às situações emergentes no dia a dia profissional 

(ALARCÃO, 1996). 

Na reflexão dessa autora, “ser reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento 

como atribuidor de sentido”. (ALARCÃO, 1996, p. 175). Ao agir reflexivamente, o professor 

se distancia do ato de rotina guiado pelo hábito e tradição, aí não se podendo contar com uma 

reflexão crítica. A reflexão baseia-se em atitudes de questionamentos constantes sobre a 

própria prática do professor, sendo um processo não somente lógico, que envolve 

racionalidade, investigação, bem como psicológico, inerente à intuição e à paixão do sujeito.  

Os professores criam soluções e trilham caminhos desde um processo de reflexão na e 

sobre a ação. Essas experiências vão se somando e formando o que Schön denomina de 

conhecimento prático. A reflexão, consoante esse autor (1992), pode ser desenvolvida com 

base em uma série de momentos combinados na prática de ensino: 1) um professor reflexivo 

permite ser surpreendido pelo que o aluno faz; 2) reflete sobre esse fato (pensa naquilo que o 

aluno disse e procura, simultaneamente, compreender a razão por que foi surpreendido); 3) 

reformula o problema suscitado pela situação; 4) efetua uma experiência para testar sua nova 

hipótese. Nesse caso o professor reflete no decurso de sua própria ação, sem interrompê-la.  

O conhecimento na ação (conhecimento tácito, implícito, que está na ação e é 

mobilizado pelos profissionais no seu dia a dia) não é suficiente para responder a situações 

novas que não podem ser resolvidas pela rotina e por isso requerem nova perspectiva. Essas 
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situações novas que não privilegiam esse conhecimento constituído exigirão uma análise, uma 

investigação mais detalhada de perspectivas diferentes sobre o problema, fazendo-o refletir 

sobre a reflexão na ação. Após a aula, o professor pensa no que aconteceu, no significado que 

ele deu a este acontecimento e na possível adoção de outros sentidos, reconstituindo, assim, a 

ação. Para isso, ele faz uso tanto da informação (conhecimentos dos quais dispõe) como da 

experiência prática, tentando dar sentido a essa ação.  

Embora esses dois tipos de reflexão apareçam como distintos, eles se caracterizam 

muito mais como momentos diferenciados da reflexão, sendo complementares entre si. Em 

ambos os casos, a reflexão cede lugar à reestruturação da ação. A teoria e a prática estão 

fundidas, conduzindo a um desenvolvimento profissional. 

Não só os professores devem ser reflexivos, fazendo de sua prática “um campo de 

reflexão teórica estruturadora da ação”. (ALARCÃO, 1996, p.176), como também devem 

estimular os alunos para que estes desenvolvam essa capacidade de reflexão, considerando 

que o professor tem um papel ativo na educação, não se resumindo ao papel de aplicador de 

teorias e executor de normas prontas. Os alunos em vias de elaboração dessa autonomia 

precisam ser ajudados pelo professor que, por sua parte, deve ter aguçada sua capacidade de 

reflexão crítica, respeitando sempre o outro como tendo opinião diferente das suas.  

Com efeito, a perspectiva do professor reflexivo vai ao encontro de um ensino 

metacognitivo, porquanto a metacognição implica o conhecimento e controle dos próprios 

processos cognitivos, possibilitando, tanto ao aluno como ao professor, uma autonomia na 

aprendizagem. A reflexão requer uma avaliação do que se sabe, do que ainda não se sabe e do 

que precisa ser feito para se saber. Com a ajuda do professor, o aluno pode desenvolver a 

prática cotidiana da reflexão. Para isso, é preciso que o professor também tenha esse hábito 

reflexivo em sua prática profissional. 

O conceito de reflexão não se esgota, segundo Alarcão (1996), no imediato de sua 

ação docente, pois implica, também, em o professor saber quem ele é, conhecer as razões que 

o motivam a realizar suas ações e se conscientizar do lugar que ocupa dentro da sociedade, 

agindo ativamente no desenvolvimento da escola como instituição de formação de educandos. 

A reflexão tem uma dimensão formativa e outra prática. Ela aprofunda o saber do 

professor, incrementando cada vez mais o seu conhecimento, além de auxiliá-lo no 

redimensionamento de sua prática. Nas palavras dessa autora, “a reflexão serve o objetivo de 

atribuição de sentido com vistas a um melhor conhecimento e uma melhor atuação” 

(ALARCÃO, 1996, p. 180). 
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Schön (1992) valoriza, portanto, a prática na formação dos profissionais, uma prática 

refletida, que lhes permita atuar adequadamente em situações novas. Essa capacidade de 

refletir, segundo ele, deve ser propiciada pelos currículos formativos e, para isso, a prática 

deve ocorrer no início da formação e não no final. 

Alguns autores, porém, como Pimenta e Ghedin (2002), suscitam algumas indagações 

a respeito do tipo de reflexão defendida por Schön. Ao que parece, o conceito de reflexão de 

Schön não incorpora uma consciência das implicações sociais e econômicas da atividade de 

ensinar, além do que não leva em consideração as condições oferecidas para esse profissional 

refletir. 

O que esses autores questionam é: o que está sendo objeto de reflexão do professor? A 

ideia do professor reflexivo de Schön não revela nenhum conteúdo para a reflexão. Sendo a 

reflexão inerente ao ser humano, ela poderia estar a serviço das normas vigentes na sociedade 

(individualismo, controle social etc.) ou da realização das ideias de emancipação, igualdade e 

justiça (PIMENTA, 2002). 

Libâneo (2002), nessa linha de pensamento, compreende a reflexividade como a 

capacidade do sujeito de voltar não só sobre si mesmo, mas também sobre as formulações 

sociais, as intenções, representações e estratégias de intervenção, utilizando-se do 

conhecimento à medida que vai modificando a realidade e também o próprio processo de 

conhecer e atuar no mundo. 

Na discussão desse conceito, ele traz três significados distintos: 

a) reflexividade como consciência dos próprios atos, 

b) reflexividade como uma relação direta entre a reflexão do sujeito e as situações 

práticas, 

c) reflexividade como reflexão dialética, ou seja, a realidade, apesar de ser 

independente da reflexão do sujeito, pode ser captada por esta, ganhando novo 

sentido. 

Cada um desses sentidos produz diferentes entendimentos do papel da reflexividade 

no trabalho do professor.  

Outra crítica à reflexão desenvolvida por Schön é que esta se aplica muito mais a 

profissionais individuais que pensam sua prática restrita ao exercício na sala de aula e cujas 

mudanças não transcendem esse espaço. A reflexão só faz sentido se o professor é capaz de 

tomar decisões para reduzir os problemas que condicionam sua prática profissional. “Nesse 

sentido, reflexão deverá estar a serviço da emancipação e da autonomia profissional do 

professorado”. (LIMA; GOMES, 2002, p. 169). 
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Libâneo (2002), e Pimenta (2002) apontam para a necessidade de o professor não se 

limitar à reflexão no contexto de sua sala de aula, mas também aos condicionantes estruturais 

de seu trabalho, de sua cultura e das relações sociais. Eles propõem uma teoria crítica que 

reconheça os professores como intelectuais críticos que reflitam a respeito da própria situação 

e busquem uma autonomia intelectual e política (reflexividade emancipadora). 

Além disso, para esses autores, a experiência refletida por si só não ocasiona formas 

de intervenção. Também são necessárias estratégias, procedimentos e modos de fazer que 

ajudem o professor a melhorar o trabalho educativo e também a capacidade reflexiva sobre o 

que e como mudar. O professor necessita de ajuda na tomada de consciência de sua prática e 

no desenvolvimento de competências necessárias para o desenvolvimento profissional, 

destacando-se aqui o importante papel da teoria, não como o que vai direcionar a prática 

(numa relação linear), mas como o que vai apoiar, numa relação dialética, a reflexão sobre a 

prática, transformando-a. 

Essa é outra preocupação apontada por esses teóricos, a de não se cair no 

“practicismo” que reduz a fundamentação teórica do professor a segundo plano. Tanto a 

prática quanto a teoria são relevantes na reflexão do professor porque, mesmo partindo da 

ação, ele deverá buscar teorias que sirvam de parâmetros para avaliar e transformar sua 

prática. Elas são, portanto, inseparáveis e só se realizam como práxis ao se considerar e agir 

com suporte na relação dialética entre as duas. 

A reflexão crítica tem início na ação prática, mas vai além, já que transforma tal ação 

usando o seu conhecimento teórico (ação-reflexão-ação). A práxis é, portanto, a prática 

refletida, “ação transformadora da realidade pelo trabalho teórico-prático humano” (LIMA; 

GOMES, 2002, p.171). 

Essa concepção crítica de reflexividade transcende a ideia de que os professores, em 

sua formação inicial e continuada, submetam à reflexão apenas os problemas da prática. 

Deveriam desenvolver, segundo esses autores, simultaneamente as capacidades de: 

1 apropriação teórico-crítica da realidade, 

2 apropriação de metodologias de ação, procedimentos formas de agir facilitadoras 

do trabalho docente e 

3 consideração dos contextos sociais, políticos, institucionais na configuração das 

práticas escolares. 

Ao criticar a apropriação generalizada do conceito de reflexão pelos cursos de 

formação de professores, Pimenta (2002, p. 43) aponta para a necessidade de transformação 

desse conceito: 
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a) da perspectiva do professor reflexivo ao intelectual crítico reflexivo (da dimensão 

individual ao caráter público); 

b) da epistemologia da prática à práxis ou da elaboração de conhecimentos com 

suporte na análise crítica (teórica) das práticas e da ressignificação das teorias 

com apoio na prática (práxis); 

c)  do professor pesquisador à realização da pesquisa no espaço escolar como 

integrante da jornada de trabalho dos profissionais da escola, com a colaboração 

de professores da universidade; 

d) da formação inicial e dos programas de formação contínua, que pode significar 

um deslocamento da escola, aprimoramento individual e um corporativismo, ao 

desenvolvimento profissional (atuação coletiva dos professores sobre suas 

condições de trabalho, incitando-os a um compromisso com o coletivo profissional 

e com a escola); e 

e) da formação contínua que investe na profissionalização individual ao reforço da 

escola e do coletivo no desenvolvimento profissional dos professores. Valorização 

dos professores e da escola como capazes de pensar, de produzir saberes e de 

propor transformações necessárias às práticas escolares na obtenção de resultados 

de qualidade social para todos os educandos. 

Essa proposta de Pimenta vai ao encontro do que pretendemos nesta investigação: a 

formação contínua no espaço escolar como integrante da jornada de trabalho dos profissionais 

da escola, priorizando o coletivo no desenvolvimento profissional dos professores. 

O ensino como prática reflexiva é fértil no sentido de valorização da produção do 

saber docente com suporte na prática e destaca a pesquisa como um instrumento de formação 

de professores. Essa ideia de valorização da pesquisa nas ações do professor forneceu as bases 

para o conceito tão utilizado recentemente: o de professor-pesquisador.   

Embora a ideia de pesquisa como princípio formativo tenha sido incorporada à 

legislação brasileira somente com a promulgação do Plano Nacional de Educação (Lei 

n.10.172 de 09/01/2001), desde os anos 1980, a pesquisa é destacada como meio de produção 

de conhecimento e intervenção social (MATOS; VIEIRA, 2001).  

Os referenciais para a formação de professores apontam, dentre os saberes a serem 

desenvolvidos pelo professor em sua formação inicial e continuada, a capacidade de articular 

ensino e pesquisa na produção do conhecimento e prática pedagógica: 
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Investigar o contexto educativo na sua complexidade e analisar a prática 

profissional, tomando-as continuamente como objeto de reflexão para compreender 

e gerenciar o efeito das ações propostas, avaliar seus resultados e sistematizar 

conclusões de forma a aprimorá-las. (BRASIL, 1999, p. 47). 

 

Está claro que a pesquisa, nessa perspectiva, é tida como uma atividade de busca de 

compreensão dos processos de aprendizagem e, consequentemente, do desenvolvimento de 

seus alunos. 

As ideias em torno do educador-pesquisador, entretanto, apesar de estarem presentes 

nas discussões de alguns teóricos há algum tempo, ainda não estão completamente 

concretizadas no cotidiano pedagógico (MATOS; VIEIRA, 2001). Parece que a prática da 

pesquisa, mesmo em escolas com as condições favoráveis, não se incorporou, ainda, ao 

professor da Educação Básica. 

Além disso, existem resistências que tentam se opor às mudanças, no entanto, a 

resistência dos professores não pode ser explicada pelo comodismo, já que resistir também 

requer esforço.  

 

Toda mudança é movimento e, por isso mesmo, mobiliza, inclusive, o seu oposto. 

Manter tudo como está implica também movimento, pois a própria tentativa de 

inibi-lo requer uma força contrária com equivalente tensão. A resistência nada mais 

é do que essa mobilização em sentido inverso (...). O trabalho que toda mudança 

desencadeia se traduz numa espécie de angústia, que provém da pressão de rever-se. 

A resistência que se observa é, portanto, menos à mudança propriamente dita, e 

muito mais à ameaça de sofrimento que o processo de revisão acarreta. E manter-se 

idêntica não é a solução, pois a apatia também produz angústia. (ROSA, 2000, p.30). 

 

O ser humano está sempre em busca do que é prazeroso e tende a descartar o que é 

desprazeroso. Há sempre desejo de mudança, que é abafado pelas dificuldades e pelos riscos 

que ela implica. Queremos que as coisas mudem, mas temos medo diante da desinstalação 

(GHEDIN, 2002). 

Para Charlot (2002, p. 105), os professores não estão resistindo à mudança. Na 

realidade, eles estão “integrando as mudanças para que nada mude”, porque, cada vez que se 

chega a uma reforma ou inovação, se traz o problema da sobrevivência do professor. Este vai 

tentar se reintegrar, então, à demanda da reforma para que a nova situação fique compatível 

com as suas estratégias de sobrevivência. “E, ao fazer isso, geralmente o professor vai guardar 

a forma exterior da mudança, mas esvaziar a mudança de todo poder de mudar realmente a 

situação”. (CHARLOT, 2002, p. 105). O grande desafio é compreender esse posicionamento 

dos professores e tentar superar os entraves a uma educação de qualidade. 

A análise crítica do conceito de reflexão deve, portanto, evitar que ele se transforme 

em um mero discurso que culpa os professores e isenta os governantes de suas 
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responsabilidades e compromissos com políticas públicas para sua efetivação. É nesse sentido 

que Pimenta (2002) propõe a superação da identidade de professores reflexivos para a de 

intelectuais críticos e reflexivos, que implica, segundo Ghedin (2002, p. 138), “colocar-se no 

contexto de uma ação, na história da situação, participar de uma atividade social e tomar 

postura ante os problemas”. Esse processo de reflexão crítica permite aos professores avançar 

na transformação da prática pedagógica mediante a própria transformação como intelectual 

crítico. 

O conceito de professor crítico-reflexivo é, portanto, fértil para a abertura de 

possibilidades na produção de saberes docentes e aponta para a importância da escola nessa 

providência, no desenvolvimento profissional dos professores, pondo em relevo a produção 

no coletivo do projeto pedagógico, valorizando o docente como sujeito profissional 

autônomo. 

Nessa lógica, o professor, que deseja fornecer ao aluno elementos para que este supere 

os entraves de aprendizagem e tenha consciência de sua aprendizagem, precisa estar em 

constante reflexão sobre as estratégias, ações e práticas pedagógicas necessárias para o 

desenvolvimento de competências metacognitivas que favoreçam uma autonomia cognitiva 

do aluno.  Delimitaremos a seguir a noção de desenvolvimento de competências, tomando 

como referência as ideias de Perrenoud (1999). 

  

3.5.1 Desenvolvimento de competências 

 

Uma proposta de ensino metacognitivo da leitura e escrita vai ao encontro do 

paradigma do desenvolvimento de competências inspirado nas novas pedagogias, muito mais 

do que no paradigma do ensino de conhecimentos – abordagem “clássica”, que privilegia 

aulas, temas, manuais e provas. Muito embora conhecimento e competência não sejam 

mutualmente excludentes, ao contrário, são complementares, ou seja, as competências 

“utilizam, integram ou mobilizam tais conhecimentos” (PERRENOUD, 1999, p. 8), pode 

haver um conflito de prioridade na divisão do tempo de trabalho na aula uma vez que há uma 

dificuldade de gerenciar, de forma dialética, essas duas abordagens.  

O ensino do conhecimento consiste em priorizar o maior campo de conhecimentos 

possíveis, sem se preocupar com a sua mobilização nas diversas situações do cotidiano. O 

desenvolvimento de competências consiste em diminuir a quantidade de conhecimentos 

ensinados e exercitar, no âmbito escolar, sua mobilização. Uma abordagem por competências, 

não significa, segundo Perrenoud (1999), abandonar os conhecimentos profundos, mas 
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priorizar o conjunto das capacidades que permitem agir em situação de incerteza. Daí por que 

ele acentua que aceitar uma abordagem por competência é questão, ao mesmo tempo, de 

continuidade e de mudança, ruptura das rotinas pedagógicas e didáticas, das 

compartimentações disciplinares, da segmentação do currículo, do peso da avaliação escolar, 

das imposições da organização escolar etc. 

Embora os significados relacionados à noção de competência sejam múltiplos, 

tomaremos o conceito de Perrenoud (1999, p. 7) que define competência como “uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. O sujeito, ao enfrentar uma situação, um 

problema, põe em ação vários recursos cognitivos, entre os quais estão os conhecimentos, 

indispensáveis para a “inteligibilidade das observações e para a construção de hipóteses”. 

(PERRENOUD, 1999, p.22).  

As potencialidades do sujeito só se transformam em competências efetivas, segundo 

este autor, por meio de aprendizados que não intervêm de forma espontânea (como no caso da 

maturação do sistema nervoso), mas são aquisições, aprendizados constituídos e que não se 

realizam da mesma maneira em cada pessoa. Sendo assim, concluímos que as competências 

devem ser ensinadas. Esse ensino sucede com suporte na mobilização de conhecimentos 

dentro de situações-problema que exijam do sujeito raciocínios explícitos, tomadas de 

decisão, inferências.  

O ensino da língua estrangeira na escola, por exemplo, dificilmente desenvolve 

competências, porque existe uma distância entre os conhecimentos linguísticos acumulados e 

a capacidade de mobilizá-los em uma situação de comunicação oral ou escrita. A competência 

de falar uma língua estrangeira constitui-se com a prática dessa língua, na qual possam ser 

encontradas situações de interação em que a língua seja falada, não esporadicamente, mas de 

forma repetida e variada, e em que haja o desejo de compreender e fazer-se compreendido. 

Aprendemos a língua materna porque estamos imerso 24 horas desde o nascimento e 

precisamos nos comunicar para obter o que queremos. 

Uma competência pode automatizar-se, mas não quer dizer que isso ocorra 

necessariamente. Ao rotinizarem-se, as ações deixam de ser conscientes e se tornam 

operações, hábitos. Como a noção de competência está mais relacionada a ações que exigem 

um mínimo de reflexão, as ações automatizadas são consideradas habilidades ou hábitos. No 

entender de Perrenoud, no entanto, as habilidades ou hábitos fazem parte da competência. Um 

especialista continua competente no que faz, e por ser muito competente é que consegue 

resolver problemas de forma ágil, ao contrário de um novato. “Seria paradoxal que a 
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competência aparentasse desaparecer no momento exato em que alcança sua máxima 

eficácia”. (PERRENOUD, 1999, p. 26).   

A automatização de competências de base − como ler, escrever e contar − permite o 

aparecimento de competências de alto nível, como ler para aprender, saber redigir, resolver 

problemas. Aprender a ler é, para um aluno do 1º ano, adquirir uma competência, o que para o 

universitário já é uma habilidade. Mesmo o especialista, contudo, cujas ações já estão 

automatizadas, ao se deparar com uma situação inédita e de grande dificuldade, recorre 

novamente à reflexão, tornando-se as ações novamente objeto de processos conscientes. 

O autoquestionamento do porque está em situação de fracasso, do que fazer para 

reverter a situação, se já passou por algo semelhante, o que foi feito naquela ocasião, se 

resolveu o problema, como pode adaptar ação para o momento, são ações importantes para o 

desenvolvimento da competência metacognitiva. Após terem sido aprendidas e exercitadas, as 

ações constituem esquemas complexos e se transformam em habilidades ou automatismos 

após sucessivas repetições de situações semelhantes. Caso isso não ocorra, as competências 

não se tornam automatização. Um aprendiz iniciante da língua escrita precisa desenvolver 

primeiramente a competência de ler e escrever antes que a leitura e a escrita se tornem uma 

habilidade, ou seja, antes que ele se torne um leitor e escritor hábil. Para isso, ele precisa 

passar por experiências de raciocínios explícitos, decisões conscientes e inferências sobre o 

sistema de representação gráfica, que podem ser fornecidas por um professor experiente. 

O objetivo da intervenção no ensino metacognitivo da leitura e escrita deve ser o de 

desenvolver competências metacognitivas, que poderão se tornar habilidades metacognitivas 

com o exercício contínuo de ações que as desenvolvam. 

Doly (1999) aponta algumas condições de situação e interação linguística que 

desenvolvem competências metacognitivas duráveis, e que também ajudam as crianças nas 

aprendizagens escolares. Essas condições são: 

• organização sistemática do ambiente pelos mediadores de forma a facilitar a 

aprendizagem; 

• promoção de situações do tipo resolução de problemas de forma lúdica; 

• mediação sistemática para ajudar o sujeito que não sabe fazer sozinho; 

• execução da atividade pelo próprio educador; 

• interação verbal que questiona a criança sobre os elementos pertinentes da atividade; 

• avaliação não deve vir do exterior e de forma normativa e sancionadora. 

É importante que o professor valorize o contexto da aprendizagem em sala 

(organização do espaço, gestão da turma, trabalho em grupos, tarefas diversificadas) como 
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aspecto essencial para a aprendizagem dos alunos. Iniciativas como organização de uma 

pequena biblioteca na sala, exposição da produção escrita de alunos e de outros autores, 

leitura de histórias e poemas pelo professor, pelo aluno, debate sobre as histórias, 

empréstimos de livros para os alunos lerem em casa, dentre outras, incentivam o gosto pela 

leitura e estimulam os alunos a pensar sobre o mundo letrado. Considerando o aluno como ser 

ativo, o professor pode incentivar o pensamento crítico, possibilitando múltiplas respostas a 

uma questão ou problema, ao mesmo tempo em que o faça distinguir fatos de opinião.  

A mediação do professor, dependendo do tipo de intervenção, possibilitará uma 

autonomia do aprendiz para explorar a linguagem escrita. Apesar de esta possuir numerosos 

conhecimentos sobre a leitura e escrita com base na experiência, a mediação é imprescindível 

no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e na tomada de consciência destas. 

Possibilitar a ele predizer os conteúdos seguintes de um texto antes de finalizá-lo, pensar 

acerca do que é sabido sobre o assunto, acerca do objetivo de se ler determinado portador de 

texto, situar questões sobre o texto lido e ensiná-lo a elaborar outras questões, pedir que reveja 

passagens que não fazem sentido, analisar história a partir da informação sobre autor do livro, 

local, personagens, enredo, etc., clarificar o sentido do texto, utilizando, inclusive, imagens 

mentais, inferir detalhes não explicitados, fazer analogias, reler o texto, mesmo que se tenha 

obtido a compreensão, para que se identifiquem as ideias principais, são intervenções que 

ajudam a assimilar estratégias de compreensão. 

Nessa perspectiva, torna-se mister desenvolver pesquisas sobre a prática de docentes 

que identifiquem se essas mediações estão sendo realizadas e que avancem nas propostas de 

intervenções visando ao desenvolvimento da autonomia no aprender nos educandos, 

ampliando a produção científica sobre a temática e reformulando os conhecimentos em torno 

desta. As categorias teóricas aqui discutidas balizaram nossas análises e ajudaram a responder 

os objetivos propostos por essa investigação. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta sessão descreve os procedimentos metodológicos pelos quais foi desenvolvida 

nossa investigação: o tipo de pesquisa, o locus e os sujeitos, bem como as etapas e os 

instrumentos utilizados. Buscamos fundamento na literatura sobre Metodologia Científica em 

pesquisas humanas e sociais, como as produções de Lüdke e André (1986), Thiollent (1992), 

Matos e Vieira (2001), Poulin (2005) e Anadón (2005). 

O percurso metodológico da pesquisa buscou responder à questão a respeito de como 

o professor se apropria do conhecimento metacognitivo e redimensiona sua prática para 

favorecer o desenvolvimento da metacognição do aluno em seu processo de aprendizagem 

inicial da leitura e escrita.  

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Esta investigação é de cunho qualitativo e leva em consideração as cinco 

características básicas apontadas por Lüdke e André (1986) que configuram esse tipo de busca 

científica. 

1 A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte de dados. Os 

problemas de pesquisa foram estudados no ambiente natural onde eles ocorrem, ou seja, 

dentro do espaço de atuação dos agentes escolares − nas salas de aulas, na sala dos 

professores, na biblioteca, na sala de vídeo, no pátio. 

2  Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material colhido é rico 

em descrições de situações e pessoas, inclui transcrição de depoimentos de professores e 

alunos, na tentativa de se fazer uma leitura do ambiente em que estão inseridos os atores da 

escola. 

3  A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O interesse 

desta investigação é estudar como o professor se apropria dos conhecimentos metacognitivos 

e redimensiona sua prática educativa nas diversas atividades e interações em sala de aula. O 

foco é compreender como se deu esse processo, quais foram as facilidades e entraves, e não 

somente os resultados ou as transformações obtidas. 

4  O significado que as pessoas atribuem às coisas é essencial para o pesquisador. 

Procuramos capturar a perspectiva dos participantes, considerando seus diferentes pontos de 

vistas. Se quisermos saber como o professor incorpora seus conhecimentos e os transpõe para 

a sua prática, é essencial saber o que pensa, como vivencia suas experiências e que significado 
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atribui a elas. Assim, torna-se relevante compreender não só o seu discurso, mas também 

apreender os gestos e atitudes a estes atrelados. 

5  A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. As abstrações e 

teorizações foram feitas com suporte na análise dos dados e não a priori, antes do início dos 

estudos. 

A opção por uma pesquisa-ação como fundamento teórico-metodológico está 

intimamente relacionada com os objetivos dessa investigação.  Para analisar como o professor 

se apropria dos conhecimentos metacognitivos e transforma sua prática para favorecer o 

desenvolvimento metacognitivo do aluno no seu processo inicial de aprendizagem da leitura e 

escrita, foi desenvolvida uma intervenção ao longo do ano letivo, com vistas à reflexão e 

formulação coletiva de novas práticas docentes, as quais tanto pesquisador quanto docentes 

tiveram papel decisivos nas escolhas a serem realizadas.  

Essa intervenção, como veremos mais adiante, constou de uma formação em serviço 

com as professoras pesquisadas, do acompanhamento das práticas pedagógicas e da avaliação 

das ações da pesquisa. O acompanhamento envolveu observação e reflexão sobre as práticas e 

foi, ao longo da pesquisa, se ajustando às necessidades das professoras. As reflexões durante 

essa etapa tiveram como objeto não só as práticas educativas das professoras, mas também as 

próprias ações da pesquisa, à medida que as professoras iam sugerindo novas estratégias para 

que a pesquisa alcançasse as necessidades delas. A intervenção mais direta do pesquisador em 

sala de aula, por exemplo, não havia sido planejada pela pesquisa, mas foi uma solicitação das 

professoras, exigindo-se um redimensionamento de estratégias e ações. O acompanhamento 

foi, portanto uma elaboração conjunta nossa e dos sujeitos da pesquisa, caracterizando-se essa 

etapa como colaborativa. 

O que se objetiva, com a pesquisa colaborativa, é buscar soluções para problemas da 

prática. Esse tipo de pesquisa pode ser definido como  

 
[...] centrada em problemas da prática com o objetivo de buscar soluções, provocar 

mudanças e avaliar resultados [...]. O potencial desse tipo de pesquisa situa-se na 

faculdade de influenciar a prática, recolhendo, ao mesmo tempo, sistematicamente, 

dados numa retroação constante que permite avaliar os resultados e alterar, se 

necessário, o percurso da investigação. O caráter científico desse tipo de pesquisa 

tem mais a ver com uma maneira de trabalhar com critérios de ordem relacional e 

ética do que com critérios tradicionais de cientificidade. Assim, os resultados serão 

válidos se utilizáveis na ação e na prática. (ANADÓN, 2005, p. 21). 

 

Segundo essa autora, a pesquisa colaborativa constitui alternativa aos modelos 

tradicionais, estabelecendo uma relação ativa e co-elaborada com os conhecimentos e com a 

realidade. 
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Esse tipo de pesquisa, segundo Poulin (2005), implica um processo que desde o início 

resulta em mais de uma visão a respeito da realidade profissional do professor. Essa 

multiplicidade de perspectivas representa a dimensão multirreferencial da pesquisa-ação. 

Cada sujeito tem seu ponto de vista e sua ação tem repercussões nas ações dos demais. Nessa 

teia de relações, constituem-se significados, produzem-se conhecimentos, sendo 

inquestionável a riqueza de experiências para todos os participantes. É assim que o 

pesquisador deve assumir o compromisso de não propor soluções teóricas prontas, mas de 

envolver o sujeito em soluções conjuntas para os problemas reais vivenciados por eles. 

A pesquisa-ação pressupõe um envolvimento do pesquisador com as pessoas 

pesquisadas e consiste em uma ação/intervenção planejada no decorrer da sua realização. 

 
Esse tipo de pesquisa é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1992, p. 14). 

 

A pesquisa-ação inicia-se com a fase exploratória (diagnóstico da situação), cujo 

objetivo é identificar as expectativas, os problemas da situação na óptica do grupo e as 

características da população. Após a designação do problema de ordem prática, avalia-se a 

possibilidade de intervenção (planejamento, execução e avaliação das ações), que pressupõe 

um compromisso entre os participantes (MATOS; VIEIRA, 2001).  

A pesquisa-ação é pertinente à nossa investigação porque, assim como esta, pretende 

alcançar transformações efetivas no âmbito da sala de aula e fora dela (campo social), possui 

caráter coletivo e dialógico no processo de investigação, a amostra é intencional (conjunto da 

população de professores implicados no processo), há o reconhecimento do papel ativo dos 

participantes e busca transformação não apenas ao nível das consciências individual e 

coletiva, mas também aprendizagem de novas habilidades - saber fazer, atuar (THIOLLENT, 

1992). 

Pretendíamos realizar uma intervenção que desenvolvesse no professor habilidades 

pedagógicas que permitam um ensino metacognitivo da leitura e escrita. O significado de 

intervenção aqui proposto não é no sentido jurídico de imposição, de autoridade, mas no 

senso de intercessão e mediação, pois não se trata de impor regras ou ações, mas de 

estabelecer relações de co-construção entre os sujeitos envolvidos, no caso desta pesquisa, 

pesquisador, professores e alunos. Desse modo, a primeira condição para o desenvolvimento 

de uma pesquisa-ação é a existência de interesses comuns entre os sujeitos que participarão de 

sua realização (SALUSTIANO, 2006). 
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Assim, é importante que o pesquisador deixe claro o que a pesquisa pretende 

desenvolver, facilitando um engajamento voluntário dos sujeitos que farão parte do estudo. 

Do contrário, a pesquisa não comporia um trabalho coletivo, que é nosso objetivo. Isso não 

significa ausência de diferentes pontos de vista ou conflitos. Tendo a pesquisa-ação a intenção 

de propor mudanças, essas divergências e conflitos, comuns em qualquer relação humana, são 

passíveis de interpretação e têm um papel explicativo importante nas relações de poder de um 

determinado grupo. 

Outra condição de feitura de uma pesquisa-ação é a não separação radical entre teoria 

e prática, uma vez que há produção de conhecimentos com origem na intervenção no contexto 

de atuação de pesquisa e da análise dos dados, além de que as questões de pesquisa só podem 

ser respondidas com a intervenção. Não apenas o pesquisador, mas também os sujeitos atuam 

na produção de dados, análise, interpretação e avaliação do trabalho desenvolvido, 

apropriando-se do conhecimento produzido. Além de produzir mudanças no âmbito da prática 

educativa, a pesquisa-ação do tipo colaborativa possibilita, portanto, o desenvolvimento 

profissional dos agentes envolvidos e a produção de saberes elaborados em colaboração com 

pesquisadores. 

Assumir a sala de aula como corpus de pesquisa e desenvolver uma metodologia de 

trabalho requer o compromisso ético de não se colocar no lugar de detentor do saber, mas de 

colaborar na formulação de novos saberes. 

A investigação-ação é, pois, uma metodologia em que o professor, estabelecendo uma 

relação dinâmica entre teoria e prática, analisará as consequências da sua ação, revendo-a e 

reestruturando-a. Com o auxílio das perguntas formuladas, o professor poderá planejar sua 

ação para melhorar uma dada situação, agir por meio da implementação do plano, observar os 

efeitos da ação no contexto em que ela ocorre e refletir sobre os efeitos observados. 

Não sendo a prática educativa uma ação mecânica, será compreendida numa 

perspectiva histórica e estudada com suporte em um continuum voltado para as questões do 

cotidiano, refletindo não só a ação, mas também a estrutura organizacional, valores e as 

condições de trabalho docente.  

Pensar a prática dos professores requer conhecer quem são os professores (idade, 

tempo de serviço, formação inicial, formação continuada), o que significa para eles a 

aprendizagem, qual sua identificação com o trabalho junto às crianças, qual a sua identidade 

profissional, quais suas maiores dificuldades, angústias e realizações pessoais e profissionais. 

 

 



87 

 

4.2 O locus e os sujeitos da pesquisa 

 

Sendo a escola o locus onde o exercício da reflexão pedagógica pode acontecer de 

maneira mais efetiva e contextualizada, realizamos uma pesquisa-ação em uma escola pública 

do Sistema Municipal de Fortaleza, com o objetivo de desenvolver um trabalho de 

intervenção, em colaboração com o professor, que incluísse, na sua prática pedagógica, um 

ensino metacognitivo da leitura e escrita. A pesquisa não teve a intenção de transformar todas 

as práticas pedagógicas das professoras para um ensino metacognitivo na disciplina de 

Linguagens, mas buscar, em parceria, uma reflexão dessas práticas à luz de referenciais 

teóricos que possibilitassem outra perspectiva e uma ressignificação de suas ações. 

A escolha de uma escola pertencente à Secretaria Executiva da Regional VI (SER VI) 

do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza foi feita pelo nosso envolvimento e 

compromisso profissional com essa instituição − uma vez que fazemos parte do corpo técnico 

dessa Secretaria − e a intenção de contribuir para algumas reflexões e transformações no 

âmbito da prática pedagógica do professor. Descreveremos a seguir o processo de escolha da 

escola onde foi realizada a pesquisa. 

Foi realizado o primeiro contato com a direção de três escolas para a exposição dos 

objetivos da pesquisa e sondagem de interesses de adesão a ela, a escola A, a escola B e 

escola C. A direção da escola A, em visita à instituição dia 25/02/10, mostrou-se interessada 

em contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. No contato por telefone com a escola B, a 

diretora também demonstrou interesse e marcou um momento com as professoras para a 

apresentação do projeto de pesquisa. Já a direção da escola C, mesmo após vários contatos por 

telefone, não se esforçou para que a pesquisa fosse mostrada para o corpo docente. Dessa 

forma, optamos por visitar as duas primeiras escolas. 

Em 04/03/10 foi feita uma reunião na escola A com as professoras no período da 

manhã, na qual foram expostos os objetivos, a metodologia da pesquisa e a importância dos 

professores se engajarem, já que se caracterizava como uma pesquisa-ação, na qual 

construiríamos juntos as estratégias de ensino metacognitivo. Estiveram presentes oito 

professoras do 1°, 2° e 3° ano e a diretora da escola. Elas acharam interessante a proposta da 

pesquisa e falaram um pouco da necessidade de os professores estarem constantemente 

estudando e revendo suas práticas. Todas as professoras demonstraram interesse pela pesquisa 

e se disponibilizaram a colaborar.  

Ao explicar que no primeiro momento iríamos apenas observar a prática das 

professoras em duas escolas para posteriormente escolher a escola e duas professoras, elas 
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lamentaram o fato de não podermos estar em todas as turmas. Algumas (Débora e Lia
10

, do 3° 

ano) insistiram para investigar na sala delas. Interessante é observar que essas duas 

professoras, mesmo antes do momento com todo o grupo, para expor os objetivos da 

pesquisa, nos procuraram fazendo perguntas sobre a pesquisa. Débora falou um pouco do seu 

interesse pela área de leitura e escrita e o quanto queria aprender mais sobre isso, e que, 

inclusive, estava fazendo especialização e desenvolvendo monografia sobre a importância do 

letramento na aquisição da leitura e escrita, havendo expressado grande expectativa na 

participação da pesquisa: “Eu vejo nessa pesquisa uma luz”. 

Na visita à escola B, em 05/03/2010, estavam presentes sete professoras efetivas do 1º 

ao 5º ano, duas substitutas, além da coordenadora pedagógica, secretária e professora do 

Atendimento Educacional Especializado. Das sete professoras efetivas, duas iriam entrar de 

licença-prêmio no decorrer do período letivo de 2010, uma estava responsável pelo projeto 

Mais Educação, e portanto, fora da sala de aula; duas optaram por não participar da pesquisa. 

Como apenas duas professoras da escola B aceitaram participar da pesquisa, e 

pretendíamos observar pelo menos cinco professoras, optamos pela realização da pesquisa na 

escola A, cujas professoras se mostraram interessadas e disponíveis a colaborar com a 

pesquisa e, ao mesmo tempo decididas a aceitar possíveis contribuições. 

Trata-se de uma escola de Ensino Fundamental, de 1º ao 9º ano e de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), funcionando os três turnos − manhã, tarde e noite. Pela manhã, 

funciona o Ensino Fundamental 1 (do 1º ao  5º ano), à tarde o Ensino Fundamental 2 (da 6º ao 

9º ano), e à noite, Ensino Fundamental 2 e EJA 1, 2 e 3. É administrada por uma diretora, que 

está na gestão da escola desde 1997, e um vice-diretor. Possui três coordenadoras 

pedagógicas, cobrindo os três turnos, e uma orientadora educacional à noite.  

Na sua estrutura física, possui dois pavimentos, com 15 salas de aulas, sala dos 

professores, sala de Direção, secretaria, biblioteca, sala de leitura, sala de vídeo, sala de 

informática, sala de jogos, sala de mecanografia (com duas máquinas de Xerox), que também 

é usada para guardar instrumentos musicais da banda da escola, quadra esportiva coberta, 

cozinha, pátio interno, pátio externo e estacionamento. 

Mencionada escola, situada no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, sob a 

responsabilidade administrativa da Secretaria Executiva Regional VI, foi fundada em 31 de 

março de 1973. Seu processo de fundação ocorreu pela necessidade de se ter uma escola 

pública no bairro, em decorrência da grande demanda de alunos, atendendo as comunidades 

                                                 
10

 Os nomes atribuídos às professoras e aos alunos são fictícios, pois optamos por preservar suas identidades. 
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do conjunto Tancredo Neves, Edson Queiroz, Parque Manibura, Jardim das Oliveiras, 

Luciano Cavalcante e Cidade dos Funcionários. Os alunos são oriundos de famílias de baixa 

renda, com pais semianalfabetos, trabalhadores diaristas e muitos desempregados. 

No ano letivo de 2010, a escola funcionou com 32 turmas, totalizando 917 alunos, 

sendo dez turmas no turno da manhã, com 293 alunos, 15 turmas no turno da tarde, com 430 

alunos e sete turmas no turno da noite, com 194 alunos. 

No período de realização da pesquisa, a escola tinha no seu quadro docente 47 

professores, 43 efetivos e quatro substitutos, todos com nível superior, a maioria com 

especialização concluída ou cursando e dois com mestrado. Das três coordenadoras, duas 

possuem especialização e uma tem diploma de mestrado. 

Dos 22 funcionários pertencentes à escola, sete são da secretaria (uma secretária e seis 

agentes administrativos), distribuídos nos três turnos, seis da merenda, cinco dos serviços 

gerais e quatro da segurança (dois porteiros e dois vigias).  

A Proposta Pedagógica da escola foi elaborada em 2004 e reformulada até o ano de 

2009, de acordo com as necessidades da escola.  Segundo esse documento, a escola pretende 

formar cidadãos críticos, transformadores, reflexivos e participativos, para que possam 

exercer sua cidadania, devendo participar das decisões, do trabalho e contribuir para o mundo 

que se faz à medida da formação dos homens. No ideal de escola para seus alunos, 

destacamos, dentre outros aspectos, um que consideramos relevante para o nosso estudo: uma 

escola “onde os alunos sejam agentes construtores permanentes do processo educativo, que 

sejam capazes de decidir o que fazer, para que fazer, como fazer suas atividades dentro e fora 

da escola”. (EMEIF I. F., 2004, p. 19).  

Para atingir a meta educativa, a escola vê como necessário o fato de que o professor 

“planeje e coordene suas ações pedagógicas, adaptando-as às características individuais dos 

alunos, de modo que possam desenvolver suas potencialidades e habilidades pertinentes à 

construção da cidadania, significando liberdade do direito de pensar, sentir e agir, sendo 

também sujeito ativo no processo de construção do conhecimento, compreendendo que o 

aluno e o professor são corresponsáveis pelo êxito do processo educativo”. (EMEIF I. F., 

2004, p. 20). 

Esse ideal de escola e de professor vai ao encontro da proposta de um trabalho 

metacognitivo, que desenvolva no aluno a consciência e controle de sua aprendizagem, 

atuando de forma autônoma não somente no que é pertinente às questões cognitivas, mas 

também ante a resolução dos problemas cotidianos. 
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Os sujeitos da pesquisa só foram escolhidos após a inserção da pesquisa na escola, 

durante a primeira etapa, o estudo exploratório. Assim, detalharemos os critérios de escolha 

no momento em que estivermos explicitando a primeira etapa.  

Foram escolhidas três professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, do 2º e 3ª 

anos, já que pretendíamos estudar o processo inicial de ensino-aprendizagem da leitura e 

escrita. Para efeito da caracterização dos sujeitos e também da análise dos dados da pesquisa 

consideraremos as três professoras selecionadas para participarem da pesquisa. Embora 

tenhamos iniciado a pesquisa com três sujeitos, um deles precisou se desligar, no início da 

etapa de acompanhamento, porque assumiu a coordenação pedagógica de outra escola da 

Prefeitura, tornando inviável a sua participação. Demos continuidade à pesquisa com as duas 

professoras no decorrer do ano letivo de 2010. 

As três professoras, às quais atribuiremos nomes fictícios de Elisabete (2º ano A) Lia 

(3º C) e Débora (3º A), possuem nível superior. Elisabete e Lia cursaram até o 4º pedagógico 

no Instituto de Educação e ingressaram no curso superior quando já ensinavam na Prefeitura 

de Fortaleza. Débora já possuía o curso superior quando assumiu a sala de aula. As três 

professoras realizaram cursos de formação continuada durante o tempo em que estão na 

Prefeitura, os quais citaremos mais adiante. 

Elisabete, 51 anos, concluiu o 4º pedagógico (Matemática e Ciências) em 1986 e 

Pedagogia em 2001 pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. Concluiu 

especialização em Arte-Educação pela faculdade Darcy Ribeiro, em fevereiro de 2012. 

Elisabete ingressou na Prefeitura Municipal de Fortaleza em 06.03.1995 por concurso 

público, completando, em 2012, 17 anos de serviço. Em 1995 ensinou no 1º ano, de 1995 a 

1997 na sala de aceleração, de 1998 a 2001 na turma de alfabetização (hoje 1º ano do Ensino 

Fundamental), em 2002 numa turma de Jardim II (hoje Infantil 5), e desde 2003  ensina nos 1º 

e 2º anos e EJA (Educação de Jovens e Adultos), nesta mesma escola. 

Essa professora realizou cursos direcionados à sua área de atuação, já que sempre 

trabalhou com alfabetização: PROFA, cursos da EJA, Letramento (Português e Matemática) e 

PAIC (Programa de Alfabetização na Idade Certa) – 1º ano.  

Lia, 45 anos, concluiu o 4º pedagógico no Instituto de Educação e Licenciatura em 

Português em 2007, pela UVA. Ingressou na PMF em 01.07.2004, também por concurso 

público. Tem, portanto, sete anos de serviço. Está na escola há três anos, mas ensina em outra 

escola no turno da tarde. Já ensinou dois anos no 1º ano do Ensino Fundamental e dois no 4º 

ano (em outra escola). Há três anos está ensinando o 3º. Os cursos realizados por Lia foram o 

Pro-letramento (Matemática) e o curso de Libras. 
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Débora, 44 anos, ingressou na Prefeitura em 02.02.2002 (dez anos de serviço). Ainda 

na adolescência, fez o 2º grau técnico em Enfermagem, instrumentador cirúrgico, mas não 

gostou da experiência de estágio. Concluiu o técnico, mas resolveu fazer o 4º pedagógico 

especial no Colégio João Pontes. Ao terminar o pedagógico, ingressou no curso de Pedagogia 

na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), em Supervisão Escolar, o qual concluiu em 1991. 

Ingressou em uma especialização em Psicopedagogia, mas não concluiu porque não fez a 

monografia. Em julho de 2010 concluiu a especialização em Docência nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Os cursos realizados pela Prefeitura foram Gestar e Paz nas Escolas. 

Débora ensinou quatro anos no 3º ano do Ensino Fundamental. Atualmente essa professora 

assumiu a coordenação pedagógica de outra escola. 

Além dos sujeitos, tivemos alguns informantes: a diretora, a coordenadora pedagógica 

e as próprias crianças das duas turmas pesquisadas, que nos informaram sobre seus níveis de 

aprendizagem, constituindo-se suas evoluções parâmetros importantes na condução e 

avaliação da pesquisa. 

A turma do 2º ano A (Elisabete) continha 30 alunos com idades de sete a onze anos, 

dentre os quais 14 não sabiam ler. A turma da 3º ano C (Lia) contava com a presença de 29 

alunos, com as idades entre oito e treze anos. Desse total de alunos sete não eram leitores. A 

turma do 3º ano A (Débora) tinha 30 alunos, dos quais aproximadamente a metade não sabia 

ler. O nível socioeconômico dos alunos é de classes menos favorecidas, a maioria mora 

próximo à escola ou em bairros circunvizinhos.  

Os termos de consentimento e livre esclarecido para a participação dos sujeitos da 

pesquisa se encontram no apêndice Q. 

 

4.3 Procedimentos e etapas da pesquisa  

 

No seu percurso metodológico, na busca de compreender como o professor se apropria 

dos conhecimentos metacognitivos para melhor incentivar o aluno a desenvolver 

competências metacognitivas na leitura e escrita, a pesquisa utilizou alguns procedimentos e 

instrumentos de investigação: 

1 observações das práticas pedagógicas;  

2 aplicação da “Escala de competência do professor para um ensino metacognitivo”;  

3 entrevistas individuais e coletivas; 

4 encontros de formação coletiva;  



92 

 

5 sessões de análises das práticas; e 

6 aplicação de instrumentos avaliativos.  

Ressaltamos que a utilização desses diversos procedimentos foi essencial para 

alcançarmos os objetivos da pesquisa e, consequentemente, teve implicações diretas nos 

resultados por ela obtidos. A seguir descreveremos brevemente o objetivo de cada um deles. 

Depois detalharemos como eles se desenvolveram em cada etapa da pesquisa. 

As observações das práticas pedagógicas aconteceram durante toda a pesquisa de 

campo. Inicialmente para diagnosticar a prática pedagógica de cinco professoras da escola 

pesquisada e escolher três para a realização da formação e acompanhamento. Posteriormente, 

após a formação, para acompanhar a reestruturação das práticas das três professoras 

escolhidas. No primeiro momento, a participação se restringia às interações com as crianças e 

a professora, sem a intervenção nas aulas. No momento do acompanhamento, as observações 

eram participantes, pois pressupunham nossa ação interventiva nas aulas planejadas pelas 

professoras. Os dados observados eram registrados no diário de campo para maior 

fidedignidade no momento das análises. 

Neste estudo, utilizamos um instrumento elaborado especificamente para o 

acompanhamento das práticas pedagógicas das professoras, a Escala de competência do 

professor para um ensino metacognitivo
11

. Esse instrumento, que pode ser visualizado no 

Apêndice A, constitui-se uma lista de atitudes e procedimentos didático-pedagógicos que 

orientam uma prática voltada para o desenvolvimento de competências metacognitivas. A 

elaboração desse instrumento surgiu da necessidade de estabelecermos parâmetros claros para 

avaliar as práticas das professoras e orientar as intervenções e ações da pesquisa junto aos 

sujeitos pesquisados.  

A aplicação da escala se deu de duas formas: por nós e pelas próprias professoras. A 

aplicação por nós foi feita em dois momentos: durante o estudo exploratório, com o objetivo 

de conhecermos as práticas das professoras voltadas para um ensino metacognitivo 

                                                 
11

 O modelo dessa escala recebeu contribuições da pesquisa Gestão da Aprendizagem na Diversidade (GAD), da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, que formulou a Escala de competências do 

professor, nas dimensões da gestão do ensino e gestão da classe. Esse instrumento da GAD foi adaptação para 

a realidade local da escala de autoria de Poulin e Cleary-Bacon, no contexto de uma pesquisa-ação realizada 

nas escolas indígenas da Província de Quebec. Inspiramo-nos no modelo elaborado pela pesquisa GAD, 

considerando alguns itens e incluindo outros tidos como relevantes ao desenvolvimento de competências 

metacognitivas, que abordam o trabalho com habilidades metacognitivas, além das cognitivas. Ressaltamos 

que essa escala procurou englobar diversos aspectos do que se considera um ensino metacognitivo, mas não 

tem a pretensão de ser uma escala fechada, podendo ser aperfeiçoada, e mesmo assim servir de referência para 

outros estudos e pesquisas nessa área. 
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diagnosticando a situação inicial em que se encontravam e ao final da pesquisa, para 

analisarmos se houve redimensionamento das práticas e em que aspectos. 

A escala, a mesma que serviu de base para nossas observações da pesquisadora, foi 

respondida por parte de cada uma das professoras selecionadas como autoavaliação em dois 

momentos: durante a formação e ao final da investigação de campo. O objetivo era ter um 

registro da percepção de cada professora sobre sua prática e da autoavaliação antes e ao final 

do processo de reelaboração das práticas ensejadas pela pesquisa.  

Os princípios e ações nelas constantes poderiam ser utilizados sob a forma de 

estratégias pedagógicas, como metas a serem atingidas na implementação de novas práticas. 

A escala foi utilizada, portanto, como ferramenta de análise das práticas pedagógicas das 

professoras e como orientadora da formulação de novas práticas. 

Essa escala compõe-se de 64 indicadores que intervêm direta ou indiretamente na 

constituição de um ensino metacognitivo, distribuídos em oito dimensões que consideramos 

condições essenciais para o desenvolvimento de competências metacognitiva:  

A. organiza sistematicamente o ambiente de forma a facilitar a aprendizagem;  

B. promove situações nas quais os alunos são confrontados com desafios para 

resolução de problemas de forma lúdica; 

C. realiza mediação sistemática para ajudar o aluno que não consegue realizar uma 

atividade de modo autônomo; 

D. interage verbalmente questionando o aluno durante a realização de uma atividade; 

E. incentiva a autonomia e a autoavaliação; 

F. cria situações e faz uso de estratégias para ativar os conhecimentos espontâneos do 

alunos; 

G. promove a transcendência e a aplicação da aprendizagem a outros contextos; 

H. planeja, controla e avalia sua prática pedagógica e suas estratégias de ensino. 

Essas dimensões são baseadas nos estudos de Doly (1999) e Feurstein (1980). As 

cinco primeiras são apontadas por Doly como condições que desenvolvem competências 

metacognitivas duráveis, as dimensões F e G compõem características apontadas por 

Feurstein como essenciais para uma mediação ativa na aprendizagem autônoma do sujeito. 

Incluímos a última, por nós criada, referente ao planejamento, controle e avaliação da prática 

pedagógica do professor, aspecto também essencial a um trabalho metacognitivo efetivo. 

A escala deveria ser preenchida, registrando com um X, indicando a frequência com 

que cada indicador aparece na prática pedagógica da professora, se nunca, poucas vezes, 

frequentemente ou sempre. Nunca significa que o comportamento ou atitude não se manifesta 
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na dinâmica docente ou quando o professor não dispõe de meios para empregá-los na sua 

prática. Poucas vezes representa o fato de que o comportamento ou atitude se manifesta 

esporadicamente ou se expressa de forma incompleta. Frequentemente significa que o 

comportamento ou atitude se manifesta algumas vezes ou se exibe de forma parcialmente 

incompleta. Sempre significa que o comportamento ou atitude sempre está presente na prática 

da professora. 

Realizamos durante a pesquisa dois tipos de entrevistas: individuais e coletivas. As 

entrevistas individuais, realizadas após as observações das práticas para a definição das 

professoras que participariam da pesquisa, nos possibilitaram dados valiosos sobre si mesmas, 

suas formações, o que compreendiam por metacognição, o que pensavam ser a relação do 

aluno com o saber; foram importantes para conhecermos a motivação e o nível de 

comprometimento com relação à pesquisa, e ajudou a clarear os objetivos da investigação e a 

estabelecer uma parceria ante os desafios a emergir. 

Com vistas a procedemos a uma avaliação das ações da pesquisa na escola, no final de 

março de 2011, utilizamos o recurso de uma entrevista coletiva com as professoras que 

participaram até o fim do processo de investigação. O material obtido foi objeto fundamental 

das análises pela riqueza de dados e pela materialização das percepções das professoras sobre 

o trabalho de pesquisa-ação desenvolvido, sobre os principais obstáculos e avanços 

produzidos, configurando um retrospecto, uma memória coletiva e momento de 

sistematização e síntese do percurso por elas vivenciado. 

Sendo uma pesquisa-ação, os encontros de formação constituíram-se aspecto 

imprescindível à apropriação de novos conhecimentos referentes ao ensino voltado para o 

desenvolvimento de competências metacognitivas e à reconstituição e reorganização do 

trabalho pedagógico. Os encontros de formação ocorreram de forma contínua, durante dez 

dias consecutivos, do período de 18 de outubro a 1º de novembro de 2011, com exceção do 

dia 25, que foi feriado na Prefeitura de Fortaleza, no período a da manhã, de 7 às 11 horas, 

totalizando 40 horas de formação. 

As sessões de análises das práticas caracterizaram momentos de debate com as duas 

professoras que permaneceram no acompanhamento, com o objetivo de avaliar as estratégias 

e procedimentos desenvolvidos na sala de aula e identificar elementos relevantes para tomada 

de decisões que redimensionassem ações futuras. Constituiu-se, portanto, num exercício de 

reflexão sobre o trabalho que vinha sendo desenvolvido, pois forneceu às professoras um 

espaço para a explicitação de suas atitudes com base no questionamento das atitudes que 

promovem ou impedem o desenvolvimento metacognitivo de seus alunos. 
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A aplicação de instrumentos avaliativos objetivou colher dados sobre o nível de 

desenvolvimento em leitura e escrita de cinco crianças de cada sala, com fins de planejar 

estratégias de intervenção adequadas às necessidades de seus alunos na perspectiva do 

desenvolvimento de habilidades, durante a formação possibilitada pela pesquisa, e 

acompanhar evolução destas no decorrer do período letivo. Esta aplicação se deu em dois 

momentos: após a escolha das três professoras que participariam da pesquisa, no estudo 

exploratório, com fins de diagnóstico e ao final da pesquisa de campo com o objetivo de 

verificar a evolução destas no decorrer do ano. Os instrumentos utilizados nessa avaliação 

foram: teste das quatro palavras e uma frase, de Emília Ferreiro, a leitura e compreensão de 

um texto e a produção de um texto, um bilhete. Os mesmos instrumentos foram aplicados às 

mesmas crianças nos dois momentos de avaliação.  

Cada um desses procedimentos será evidenciado de maneira mais cristalina quando do 

detalhamento das etapas da pesquisa. 

1 Estudo exploratório. 

2 Formação. 

3 Acompanhamento da prática pedagógica das professoras selecionadas.  

4 Avaliação da pesquisa.  

A organização em etapas facilitou a compreensão do percurso metotodológico da 

pesquisa, uma vez que elas seguiram uma ordem cronológica. Cada etapa constituiu-se 

essencial para o desenvolvimento das demais. O estudo exploratório possibilitou um 

conhecimento das práticas pedagógicas das professoras e, consequentemente a escolha 

daquelas que iriam participar das etapas seguintes. Como essa investigação se caracterizou 

como pesquisa-ação, a etapa de formação foi imprescindível para que as professoras se 

apropriassem dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de um ensino na 

perspectiva metacognitiva, dessem o primeiro passo no planejamento de estratégias voltadas 

para o desenvolvimento metacognitivo dos alunos e tivessem elementos para repensar suas 

práticas durante o acompanhamento. A avaliação das ações da pesquisa pressupunha a 

realização de todas as etapas anteriores e possibilitou a compreensão do que representou a 

cada etapa nas transformações da prática educativa, materializando a percepção das 

professoras sobre a pesquisa realizada.   

Para melhor esclarecermos o assunto em tela, elaboramos a seguir uma tabela na qual 

vislumbramos as pré-faladas etapas e seus respectivos períodos de realização. 
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Quadro 2 − Cronograma das etapas da pesquisa 

 

ETAPA DA PESQUISA PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

ESTUDO EXPLORATÓRIO Abril, maio, junho e agosto de 2010 

FORMAÇÃO 18 de outubro a 01 de novembro de 2010 

ACOMPANHAMENTO Novembro, dezembro de 2010 e janeiro, fevereiro e 

março de 2011 

AVALIAÇÃO Março de 2011 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como está explícito na tabela, a pesquisa de campo realizada na escola estendeu-se do 

mês de abril de 2010 ao final do mês de março de 2011
12

. Uma vez relacionadas as etapas e 

seus respectivos cronogramas, discorreremos a seguir e com detalhes sobre a forma como foi 

realizada cada uma das quatro etapas.  

 

4.3.1 1ª Etapa: Estudo exploratório 

 

A primeira etapa da pesquisa consistiu num estudo exploratório que objetivou:  

a) conhecer a prática pedagógica das professoras para que fosse feita a escolha de três 

delas para a realização da formação e acompanhamento;  

b) conhecer, após a escolha das professoras, o nível de aprendizagem dos alunos, 

referente à linguagem escrita, para que fossem pensadas, durante o planejamento na etapa de 

formação, estratégias de intervenção adequadas às necessidades de seus alunos, que 

favorecessem o desenvolvimento de habilidades metacognitivas e para acompanhar a 

evolução destas no decorrer do período letivo. 

Então, a escolha dos sujeitos da pesquisa só ocorreu após esse estudo exploratório. 

Descreveremos a seguir as ações que constituíram essa etapa de pesquisa (diagnóstico da 

prática educativa e escolha dos professores; sondagem inicial do desempenho das crianças em 

leitura e escrita) e seus respectivos procedimentos. 

 

 

 

                                                 
12

 O ano letivo de 2010 na escola pesquisada iniciou em 28 e abril de 2010 e finalizou em 11 de abril de 2011, 

em decorrência da greve dos professores. 
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4.3.1.1 Diagnóstico da prática educativa e escolha dos professores 

 

Uma vez estabelecida a escola na qual a pesquisa iria se desenvolver, procedemos ao 

diagnóstico da prática educativa e à escolha dos professores, que consistiram em observar a 

prática pedagógica das professoras da escola escolhida, com o objetivo escolher três 

professoras para dar seguimento às etapas seguintes da pesquisa.  

Ao iniciar o período letivo, em abril de 2010, três das oito professoras presentes na 

exposição do projeto de pesquisa não estavam mais lotadas na escola. As outras cinco 

aceitaram participar da pesquisa e demonstraram desejo de engajamento. Foi com essas cinco 

que realizamos o diagnóstico da prática educativa. 

Os procedimentos utilizados na obtenção de informações sobre a prática pedagógica 

foram: 

a) observação da prática educativa das professoras;  

b) aplicação da “Escala de competência do professor  para um Ensino 

Metacognitivo” pelo pesquisador; e 

c) entrevistas individuais com as professoras escolhidas. 

As observações da prática educativa dessa etapa se deram no período de 29 de abril 

(data em que se iniciou o ano letivo de 2010 e no qual os professores já estavam lotados em 

suas respectivas salas de aula) a 25 de agosto de 2010, durante o turno da manhã.  

Cinco turmas foram observadas: uma de 1º ano (professora Ana), duas de 2º ano 

(professoras Elisabete e Marta) e duas de 3º ano (professoras Débora e Lia). Foram feitas 

cinco observações em cada turma, em dias e semanas variados: quatro em dias de aula normal 

e uma em período de avaliação, totalizando 25 observações nessas cinco turmas. O quadro 

seguinte nos ajuda a visualizar a quantidade de aulas observadas nesse período do diagnóstico 

das práticas. 
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Quadro 3: Número de aulas observadas durante o diagnóstico das práticas  

 

PROFESSORA ANO NÚMERO DE AULAS 

ANA 1º 5 

ELISABETE 2º A 5 

MARTA 2º B 5 

DÉBORA 3º A 5 

LIA 3º C 5 

TOTAL  25 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Era observada a atuação da professora em todas as aulas no turno da manhã, de 7 h 

15min às 11 hs, três a quatro vezes por semana. No primeiro dia nos apresentamos e dissemos 

que iríamos observar a sala por algum tempo. As crianças aceitaram sem constrangimento a 

presença de outra pessoa na sala, o que facilitou a interação. Nossa participação restringia-se 

às interações com as crianças e professora, sem a intervenção nas aulas. Assim, só nos 

manifestávamos quando solicitados por algum deles.  

As observações se basearam nos aspectos reunidos no roteiro do apêndice C (fase 

diagnóstica: como as professoras ensinam aos seus alunos; que estratégias de ensino utilizam; 

se a mediação favorece o uso de estratégias metacognitivas) e nos itens apontados pela 

“Escala de competência do professor para um ensino metacognitivo” (Apêndice A), 

instrumento importante na análise das práticas pedagógicas do professor.  

A elaboração dessa escala surgiu da necessidade de estabelecermos parâmetros claros 

para avaliar as práticas das professoras e orientar as intervenções e ações da pesquisa junto 

aos sujeitos pesquisados. Esse instrumento, como já observado, constitui uma lista de atitudes 

e procedimentos didático-pedagógicos que orientam uma prática voltada para o 

desenvolvimento de competências metacognitivas.  

A Escala de competência do professor para um ensino metacognitivo foi 

preenchida por nós ao longo das observações realizadas e também serviu de instrumento, 

juntamente com o diário de campo, de registro das informações. Ambos foram primordiais 

para o diagnóstico das práticas pedagógicas e para escolha dos professores que continuariam 

nas etapas seguintes e na análise dos dados da pesquisa. 
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As informações pertinentes a essa escala e ao roteiro de observação eram registradas 

no diário de campo, o qual continha também o registro das atividades da professora, sua 

atitude perante o aluno (mediação) e as nossas primeiras impressões. 

Das cinco professoras, três foram selecionados para as etapas seguintes, porque três 

era um número que tornava viável o acompanhamento à maioria das aulas de Linguagem, e, 

ainda que houvesse alguma desistência ou dificuldade de participação de alguma das 

professoras, a pesquisa não seria prejudicada. As professoras participantes da pesquisa 

deveriam atender aos critérios a seguir relacionados. 

1 Disponibilidade da professora em participar da pesquisa e, principalmente, o desejo 

de engajamento, uma vez que só seria possível uma elaboração coletiva se ela estivesse 

sensível e se sentisse implicada na investigação. 

2 Aceitar a ideia de repensar sua prática com base nos elementos trazidos pela 

pesquisa. 

3 Demonstrar algumas noções sobre a Teoria Psicogenética que facilitasse uma 

compreensão e atuação com base em uma proposta de ensino metacognitivo: saber como a 

criança reflete sobre o sistema de escrita alfabética e como ela avança em suas as hipóteses 

sobre a leitura e escrita.  

 A opção por essa teoria se deve ao fato desta ser coerente com a proposta de 

desenvolvimento da autonomia ao atribuir importância fundamental ao pensamento e à 

elaboração da criança, que não é passiva ante o conhecimento, mas é capaz de assumir o 

planejamento, controle e avaliação dos próprios processos cognitivos. 

Um ensino metacognitivo da leitura e escrita deve ter as características a seguir 

relacionadas, das quais as cinco primeira são apontadas por Doly (1999) como condições que 

desenvolvem competências metacognitivas duráveis, e que também ajudam as crianças nas 

aprendizagens escolares, e as duas últimas características apontadas por Feurstein (1980) 

como essenciais para uma mediação ativa no processo de aprendizagem autônoma do sujeito:  

1 Organização sistemática do ambiente pelos mediadores, de forma a facilitar a 

aprendizagem − como a sala está organizada em termos de disposição dos alunos, das 

carteiras, exposição das produções dos alunos, materiais disponíveis para o desenvolvimento 

das atividades. A disposição dos alunos em grupo, por exemplo, pode facilitar o surgimento 

de conflitos cognitivos e metacognitivos à medida que ele tem que descrever para o outro a 

forma como ele chegou às suas conclusões. Isso também exigirá do professor uma 

intervenção no sentido de ajudá-los a organizar e clarear seu pensamento para o colega, e, ao 

fazer isso, ele o organiza para si mesmo. 
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2 Promoção de situações do tipo resolução de problemas de forma lúdica, que 

envolva os alunos e os estimule a enfrentar desafios e superá-los. 

3 Mediação sistemática para ajudar o sujeito que não sabe fazer sozinho.  

4 Execução da atividade pelo próprio educador − demonstração de atividades e ou 

tarefas quando estas estiverem no nível de desenvolvimento potencial do aluno. 

5 Interação verbal que questiona a criança sobre os elementos pertinentes da 

atividade (estilo questionador). 

6 Avaliação não deve vir do exterior e de forma normativa e sancionadora: ele 

corrige o aluno ou possibilita a este a autocorreção? 

7 Criar situações e fazer uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos 

espontâneos dos alunos − procura conhecer quais seus conhecimentos prévios e intervém com 

amparo nessas informações.  

8 Promover a transcendência e a aplicação da aprendizagem a outros contextos: o 

professor possibilita o uso das habilidades aprendidas em situações extraescolares, por 

exemplo, estimula nos alunos a produção de bilhetes ou cartas para algum destinatário com 

algum objetivo delimitado. 

Os critérios de escolha das professoras como sujeitos da pesquisa levaram em 

consideração essas condições, que foram selecionadas porque abrangem aspectos essenciais a 

um ensino metacognitivo: organização do espaço, situações facilitadoras de aprendizagem, 

atividade do professor, mediação, entendimento de como o aluno aprende, autoavaliação do 

aluno, ativação dos conhecimentos, utilização de várias modalidades e transferência da 

aprendizagem. 

As professoras não precisavam atender a todas essas condições, uma vez que 

objetivamos desenvolver um trabalho de intervenção para que estas desenvolvessem 

habilidades pedagógicas que permitissem um ensino metacognitivo, não sendo necessário que 

elas apresentassem todas essas habilidades, mas que estivessem sensíveis a esses aspectos e, 

que, além de aceitar participar da pesquisa, se envolvessem e se sentissem nela implicadas. 

Assim, optamos por selecionar aquelas cujas competências estavam em desenvolvimento, e 

em cujas zonas de desenvolvimento proximal pudéssemos intervir de forma a movimentar e 

fazer progredir a zona de desenvolvimento real com base nos conflitos cognitivos gerados 

pelas interações entre nós e entre as próprias colegas. 

Ao final das observações referentes a essa etapa de estudo exploratório, duas 

professoras se anteciparam e verbalizaram que não tinham mais interesse em continuar com a 

pesquisa por dificuldades pessoais vivenciadas naquele momento, uma delas precisando, 
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inclusive, tirar licença para acompanhar o marido que estava internado. Discutiremos com 

mais detalhe sobre esse aspecto quando estivermos tratando da análise dos dados da pesquisa. 

As professoras que participaram da 2ª e 3ª etapas foram, portanto, Elisabete (2º ano A) 

Débora (3º ano A), Lia (3º ano C), uma vez que as demais optaram por não continuar na 

pesquisa, pelos motivos há pouco descritos.  

As entrevistas individuais com as três professoras que prosseguiram na investigação 

foram realizadas nos dias 18 e 23 de agosto de 2010, em uma sala de aula disponível. Cada 

entrevista durou aproximadamente 30 minutos. Elas possibilitaram informações relevantes 

sobre a intenção de participar da pesquisa e o interesse de repensar as práticas com suporte 

nas contribuições trazidas. Motivação e engajamento eram percebidos também durante as 

observações e a convivência no cotidiano escolar. A atuação pedagógica dos professores junto 

aos alunos deixava transparecer, além dos aspectos motivacionais, informações importantes 

da relação do professor com o saber, com sua concepção de aprendizagem. Para melhor 

visualizar as informações obtidas nessas entrevistas, remetemos à leitura do Apêndice B. 

Uma vez definidas as professoras que seriam acompanhadas pela pesquisa, 

procedemos à sondagem do desempenho das crianças, que será evidenciada no tópico a 

seguir. 

 

4.3.1.2 Sondagem do desempenho das crianças em leitura e escrita 

 

A sondagem do desempenho de 15 crianças (cinco de cada turma) foi por nós 

realizada no período de 9 a 13 de agosto de 2010, e objetivou colher dados iniciais sobre o 

nível de desenvolvimento com relação à leitura e escrita, para que as professoras pudessem, 

durante a etapa seguinte da pesquisa (formação), planejar estratégias de intervenção 

adequadas às necessidades de seus alunos, que favorecessem o desenvolvimento de 

habilidades metacognitivas e para acompanhar a evolução delas no decorrer do período letivo. 

Foram avaliadas, no mês de agosto, cinco crianças de cada turma, escolhidas pela 

professora, duas consideradas por esta com bom desempenho na leitura, duas com 

dificuldades e uma com médio desempenho. As atividades foram gravadas em áudio e em 

vídeo, como forma de registrarmos fielmente cada procedimento da criança para posterior 

análise. 

O método utilizado para a avaliação das crianças foi o Clínico Piagetiano, no qual as 

perguntas são formuladas de acordo com o entendimento, seguindo o raciocínio dela, 
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observando as suas habilidades e dificuldades na formulação dos conhecimentos em leitura e 

escrita.  

O procedimento usado para a sondagem inicial do desempenho das crianças em leitura 

e escrita foi a aplicação de instrumentos avaliativos às crianças, quais sejam: teste das quatro 

palavras e uma frase, de Emília Ferreiro; a leitura e compreensão de texto e a produção de 

texto, um bilhete.  O texto selecionado respeitou o nível cognitivo e interesse dos alunos.  

O teste das quatro palavras e uma frase consistiu em pedir para o aluno escrever uma 

palavra monossilábica, uma dissilábica, uma trissilábica, uma polissilábica e uma frase dentro 

de uma temática (nome de animais) e observar que hipóteses a criança formulava sobre a 

escrita e em que nível psicogenético ela se encontrava com relação ao desenvolvimento da 

leitura e escrita.  

Na leitura, verificamos a fluência verbal e a compreensão leitora. Pedimos para a 

criança ler um texto simples e depois perguntávamos sobre as ideias e acontecimentos 

abordados no texto. Com relação à fluência verbal, observamos se a criança lia com fluência, 

lia decodificando ou não lia. 

No que concerne à compreensão leitora, eram feitas perguntas às crianças para 

sabermos se elas eram capazes de identificar o assunto de que tratava o texto, considerando as 

ideias principais, apenas algumas das ideias, se incluía novos elementos ou se criava outro 

texto com suporte no que lia. 

A escrita do texto objetivou verificar se a criança era capaz de produzir por escrito um 

texto e se ela mantinha ou não os elementos correspondentes ao gênero (bilhete). Pedíamos 

para ela escrever um bilhete (recado) para seu melhor amigo(a), convidando-o para brincar 

em sua casa. Ao final, avaliamos as produções escritas, observando se cada criança 

considerava os elementos essenciais que comporta um bilhete, apenas alguns aspectos, ou se 

não conseguia produzir. 

Os dados de avaliação metacognitiva das crianças foram obtidos dessas avaliações de 

leitura e escrita, centrando nas estratégias metacognitivas de planejamento, execução e 

avaliação. Durante a avaliação, interagíamos com cada criança, fazendo perguntas relativas às 

atividades propostas e aos conhecimentos e estratégias metacognitivos. Para melhor 

compreensão das perguntas formuladas, o leitor pode verificar o Apêndice D. 
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4.3.2 2ª Etapa: Formação.  

 

Uma vez conhecida a realidade da escola, a prática das professoras, os entraves do 

trabalho pedagógico voltado para um ensino metacognitivo e o nível de aprendizagem dos 

alunos referente à linguagem escrita, procedemos à etapa de formação, que durou dez dias, no 

período de 18 a 01 de novembro de 2010, exceto o dia 25 de outubro, feriado na Prefeitura. A 

formação realizou-se no turno da manhã, de 7 h 15 min às 11 hs, horário de trabalho das 

professoras na escola.  

Para que as professoras pudessem participar da formação sem o comprometimento 

escolar dos alunos, foram solicitados, junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza, por ofício 

enviado à Secretaria de Educação, em junho de 2010, professores substitutos para assumirem 

as salas de aulas durante o período da formação com os três professores efetivos.  

A Secretaria de Educação só pôde disponibilizar uma professora substituta no mês de 

outubro. A gestão da escola disponibilizou as outras duas professoras, que estavam lotadas na 

biblioteca.  

Dessa feita, ressaltamos o empenho da Prefeitura na disponibilização de uma 

professora substituta, o compromisso da gestão da escola em ceder seus profissionais e a 

disponibilidade das professoras da biblioteca para assumir as salas durante esse período de 

formação, etapa tão importante na concretização das ações da pesquisa. Essa parceria com a 

Secretaria de Educação e a escola, sem a qual a formação se tornaria inviável, demonstrou o 

interesse e a valorização do trabalho da pesquisa desenvolvido na escola.  

A pesquisa se caracterizou, portanto, como uma pesquisa-ação, sendo essa etapa de 

formação essencial à reconstituição e reorganização do trabalho pedagógico. A formação em 

serviço teve carga horária de 40 horas e se deu de forma coletiva, com as três professoras, e 

objetivou levá-las a:  

a) compreender o que é a metacognição; 

b) compreender qual a importância da metacognição para o aluno e para a prática do 

professor; 

c) saber por que é importante o aluno compreender a função da escrita; 

d) saber como mediar uma aprendizagem metacognitiva e que condições são 

necessárias ao desenvolvimento de competências metacognitivas; e 

e) elaborar, em parceria conosco, o planejamento mensal, especificando estratégias de 

mediação que levem o aluno a pensar sobre o sistema de representação gráfica e no tocante à 

própria aprendizagem. 
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Na busca desses objetivos, a formação consistiu:  

1 no estudo teórico sobre a metacognição; 

2 na avaliação dos conteúdos aprendidos na formação e autoavaliação das práticas 

pedagógicas; e 

3 na elaboração do planejamento das práticas. 

Na primeira semana, de 18 a 22 de outubro, e no dia 26 de outubro de 2010, foram 

realizadas seis sessões de estudo teórico com as três professoras, utilizando diversas 

metodologias, como: discussão de provérbios, exposição dialogada e leitura, análise e 

discussão de textos por nós sugeridos. No dia 27 de outubro, foi realizada uma sessão de 

avaliação do conteúdo aprendido da formação e autoavaliação das práticas pedagógicas. Nos 

dias 28, 29 de outubro e 1º de novembro, as professoras desenvolveram o planejamento 

mensal do mês de novembro, sob nossa orientação.  Detalharemos a seguir cada um desses 

momentos da formação. 

 

4.3.2.1 Estudo teórico  

 

Os conteúdos abordados na formação englobaram as concepções de aprendizagem, as 

concepções de alfabetização, o conceito de metacognição, a metacognição e a aquisição da 

leitura e escrita, mediação e aprendizagem metacognitiva e práticas pedagógicas que 

envolvem o desenvolvimento de habilidades metacognitivas.  

Os materiais utilizados no trabalho desses conteúdos foram: 

a) provérbios escritos (Apêndice E);  

b) nota de aula sobre as concepções de aprendizagem (Apêndice F);  

c) texto “alfabetização com e sem receitas”; 

d) slides por nós preparados sobre conceito de metacognição, mediação e 

aprendizagem metacognitiva;  

e) textos abordando os conteúdos sobre metacognição e aquisição da leitura e escrita 

− Metacognição e aquisição da leitura escrita: considerações teóricas e práticas 

(FRANÇA, 2010) − e práticas pedagógicas relacionadas ao ensino metacognitivo 

− Metacognição e mediação na escola (DOLY, 1999).  

Esses textos foram escolhidos porque são básicos, tratam do conceito da metacognição 

e trazem reflexões práticas e estratégias usadas no desenvolvimento de habilidades 

metacognitivas. O cronograma da formação, disponível no apêndice G, pode esclarecer com 
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detalhes os conteúdos, a metodologia, os materiais utilizados na formação e tempo de cada 

atividade.  

Ressaltamos que os conteúdos abordados partiam das discussões das práticas até então 

desenvolvidas com vistas a ressignificá-las e reelaborá-las, tomando como suporte de análise 

o referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky e as contribuições dos autores 

da Psicologia Cognitiva que desenvolveram o conceito de metacognição. Mesmo quando 

usávamos a metodologia de exposição dialogada, priorizávamos as discussões e debates das 

professoras, nas quais as práticas educativas até então desenvolvidas eram submetidas a uma 

reflexão e apreciação crítica apoiadas nos novos conhecimentos científicos. 

Percebemos que tanto a prática quanto a teoria são relevantes na reflexão do professor. 

Embora partindo da ação, ele deve buscar teorias que sirvam de parâmetros para avaliar e 

transformar sua prática. Estas são inseparáveis da prática e só se realizam como práxis ao se 

considerar e agir com apoio na relação dialética entre as duas. 

Além dessa experiência refletida, também consideramos necessária, durante a 

formação, a discussão de estratégias, procedimentos, modos de fazer que ajudassem o 

professor a melhorar o trabalho educativo e também a capacidade reflexiva sobre o que e 

como mudar. O professor, segundo Libâneo (2002), necessita de ajuda na tomada de 

consciência de sua prática e no desenvolvimento de competências necessárias para o 

desenvolvimento profissional, destacando-se o importante papel da teoria na reflexão sobre a 

prática. 

 

4.3.2.2 Avaliação do conteúdo aprendido da formação e autoavaliação das práticas 

pedagógicas 

 

Ao concluirmos os conteúdos propostos pela formação, realizamos: a) avaliação dos 

conteúdos da formação; b) autoavaliação das práticas das professoras com base na “Escala de 

competências do professor para um ensino metacognitivo”. 

A avaliação dos conteúdos da formação teve o objetivo de apreendermos o que as 

professoras haviam compreendido sobre o conceito de metacognição e como poderiam 

intervir e avaliar numa perspectiva do desenvolvimento metacognitivo do aluno em leitura e 

escrita. Para tanto, utilizamos como instrumento um exercício no qual as professoras 

deveriam responder por escrito às questões: 

1 O que você compreende por metacognição e qual a sua importância para a 

aprendizagem da leitura escrita? 
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2 Como podemos trabalhar o erro na sala de aula? 

3 Que perguntas de intervenção podemos fazer ao aluno para que este desenvolva 

habilidades metacognitivas? 

4 Como avaliar o aluno nessa perspectiva? 

Esse instrumento foi entregue às professoras no formato estabelecido no Apêndice H. 

Elas responderam o referido instrumento individual no dia 27.10.2010 em sala de aula, ainda 

quando da formação. Logo após, cada uma leu suas respostas e foi aberto um debate sobre 

suas conclusões.  

Para pensarmos conjuntamente na estruturação de práticas pedagógicas que 

trabalhassem competências metacognitivas, era necessário compreender as percepções que as 

professoras pesquisadas tinham de suas práticas no decurso da pesquisa. De posse dos novos 

conhecimentos, sugerimos a autoavaliação das práticas pedagógicas das professoras anteriores 

à formação por meio do autopreenchimento da “Escala de competências do professor para um 

ensino metacognitivo” (Apêndice A), também realizada no dia 27.10.2010. Fizemos uma 

leitura conjunta de cada item da escala, esclarecemos eventuais dúvidas e em seguida as 

professoras preencheram a escala, marcando x na frequência com que cada item (ou atitude 

didático-pedagógica) era realizado no ponto de vista da professora, se nunca, poucas vezes, 

frequentemente ou sempre. Esse instrumento serviu, destarte, tanto como ferramenta para a 

análise das práticas pedagógicas, como também de orientação na (re)constituição dessas 

práticas. 

A primeira autoavaliação revelou-se como fonte importante para o conhecimento das 

práticas pedagógicas realizadas até então, principalmente porque tivemos o cuidado de usar 

esse instrumento ao final da formação, quando as professoras podiam contar com os novos 

conhecimentos sobre metacognição, podendo realizar uma autoavaliação mais crítica e 

representativa de sua realidade em sala de aula. Serviu ainda para a validação da própria 

escala, uma vez que, por sugestão das professoras durante a aplicação, houve a necessidade de 

reorganização da escala. Os três primeiros itens da escala estavam organizados em um só 

(organiza o espaço, o tempo e os agrupamentos, considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados), mas, por solicitação das professoras, que preferiram discriminá-los 

separadamente, reorganizamos em três e não apenas um. 

Além de conhecer as práticas pedagógicas e usá-las como ponto de partida para 

possíveis transformações, tivemos também, nesse momento, a intenção de envolver as 

professoras em formação em uma prática reflexiva sobre suas ações pedagógicas e despertar 

para a necessidade dessa constante visão sobre si e acerca de suas ações. Destacamos aqui a 
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ideia de que refletir sobre a prática era nova para as professoras, tornando esse momento 

como um importante exercício, que poderia ser internalizado ao longo do tempo.  

As dificuldades de desenvolver essas ações reflexivas decorrem de vários fatores: o 

desconhecimento de referenciais teóricos que abordem a importância dessa prática, o 

desconhecimento de estratégias para realizá-la, a pouca disponibilidade de tempo, uma vez 

que, dentre as ações da escola, não há espaço para esse tipo de atividade, a ausência de um 

mediador que facilite esse processo etc. 

Cientes do perfil de suas práticas pedagógicas, as professoras precisavam pensar ações 

e estratégias que tivessem como meta o desenvolvimento de habilidades metacognitivas de 

seus alunos. Seguimos, então, com a elaboração do planejamento mensal.  

 

4.3.2.3 Elaboração do Planejamento mensal 

 

Procedemos à realização do planejamento da disciplina Linguagens, que teve como 

objetivo auxiliar as professoras na elaboração de estratégias metacognitivas a serem 

desenvolvidas com arrimo nos seus objetivos.  

A elaboração do planejamento mensal foi realizada nos dias 28 e 29 de outubro e 01 

de novembro de 2010, com nossa participação.  Trabalhamos os objetivos, conteúdos, 

procedimentos, avaliação e intervenções metacognitivas, envolvendo, portanto, a reflexão e 

reformulação das ações, de forma que o professor desenvolvesse estratégias pedagógicas que 

permitissem um ensino metacognitivo da leitura e escrita: que intervenções poderiam ser 

pensadas para o aluno se sentir implicado e também responsável por sua aprendizagem, 

tornando-se mais autônomo? (Ver modelo no Apêndice I).  

No planejamento, foram levantadas estratégias de ação e execução juntamente com o 

professor, levando em consideração: (a) os conteúdos curriculares desenvolvidos pela 

professora, (b) os conhecimentos teóricos sobre a metacognição disponibilizados, (c) as 

necessidades e desafios que o ensino de leitura e escrita lhes traz no dia a dia e (d) as 

necessidades específicas de seus grupos de alunos. Haja vista os dados referentes a como o 

aluno aprende, que estratégias utilizam (dados obtidos pela avaliação inicial dos alunos na 

fase anterior) e como o professor ensina, realizamos reflexões sobre a prática educativa e 

como esta pode ser ampliada de forma que os alunos realizem descobertas sobre as utilizações 

funcionais e a respeito das características formais da linguagem escrita, ajudando-os a terem 

maior clareza de seus conhecimentos.  
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As professoras iam redigindo os objetivos, conteúdos, procedimentos, avaliação e 

intervenções metacognitivas levando em consideração os aspectos há instantes suscitados, ao 

passo que conosco iam debatendo. Durante a realização do planejamento com o 

acompanhamento da pesquisadora, as professoras demonstraram algumas dificuldades em 

elaborar os objetivos e as intervenções. Com as discussões e orientações necessárias, elas 

foram elaborando o material de forma responsável e competente. 

O planejamento possibilitou às professoras que organizassem seu pensamento e 

estruturassem práticas interventivas que trabalhassem aspectos metacognitivos não pensados 

antes. No modelo de planejamento que havíamos proposto (Apêndice I), incluímos um item 

para as intervenções metacognitivas, além dos objetivos, conteúdo, procedimento e avaliação, 

para que facilitasse inicialmente, o trabalho das professoras ao pensar essas estratégias de 

intervenção (que perguntas específicas elas iriam formular para trabalhar a metacognição). Na 

metodologia também deveriam estar explicitado os procedimentos específicos das atividades 

que envolviam o trabalho metacognitivo.  

As atividades de leitura e compreensão, produção textual e gramática foram pensadas 

de forma a envolver, em seus procedimentos e estratégias, a participação ativa dos alunos, a 

ativação de seus conhecimentos prévios, a predição e inferências deste o título e ilustrações 

dos textos, a utilização de questionamentos sobre o texto e o pensamento dos alunos, a 

elaboração e autocorreção de textos baseadas em uma ficha de critérios criada pelos alunos 

com o auxílio da professora, o levantamento de hipóteses sobre algumas regras ortográficas, 

de forma a levar o aluno a inferi-las, em vez de apenas assimilá-las. 

Uma vez explicitados os objetivos, conteúdos e procedimentos, as professoras 

descreveram as intervenções metacognitivas para que esses objetivos fossem atingidos. Em 

cada procedimento referente à atividade, elas registravam as perguntas e intervenções feitas 

aos alunos.  

As atividades foram pensadas sempre levando em consideração três áreas a serem 

desenvolvidas: Leitura e Compreensão, Produção Textual e Gramática. Em cada unidade do 

livro didático, as professoras discriminavam as atividades referentes a cada uma dessas três 

para cobrir os objetivos propostos. 

 

4.3.3 3ª Etapa: Acompanhamento 

 

Após a formação, prosseguimos com o acompanhamento das práticas pedagógicas no 

dia a dia dentro da escola. Essa etapa constituiu-se no acompanhamento das atividades 



109 

 

planejadas durante a formação e na reflexão da prática cotidiana das professoras em sala de 

aula, durante o período de cinco meses consecutivos: novembro e dezembro do ano de 2010, 

janeiro, fevereiro e março de 2011, quando teve fim o ano letivo, com exceção do período de 

recesso do final de ano (de 18 de dezembro de 2010 a 3 de janeiro de 2011). 

Durante o acompanhamento, foram levados em consideração os conhecimentos 

teóricos adquiridos durante a formação, as necessidades dos alunos e os desafios da prática 

cotidiana no ensino da leitura e escrita. Essa etapa de acompanhamento também envolveu 

reflexão e reformulações das ações com vistas a repensar as práticas pedagógicas das 

professoras acompanhadas, de modo a permitir um ensino metacognitivo da leitura e escrita.  

O acompanhamento aconteceu de forma individual e coletiva. O acompanhamento 

individual de cada professora envolveu sessões de observações participantes no contexto da 

sala de aula. O acompanhamento coletivo compreendeu sessões de análises das práticas, nas 

quais foram confrontados os dados das observações com o planejamento, conhecimentos 

adquiridos na formação, dando ensejo às professoras de fazerem reflexões sobre suas práticas 

docentes. Para essa confrontação, utilizamos a mesma metodologia da entrevista de 

explicitação. Descreveremos com maior propriedade as sessões de observações participantes e 

as sessões de análises das práticas nos próximos tópicos. 

O acompanhamento e reelaboração das práticas, portanto, se davam tanto de forma 

individualizada, a partir do metiê de cada professora, como de forma coletiva com origem nas 

discussões e confrontos das práticas com o referencial teórico. Para melhor visualizarmos os 

dados de frequência das observações participantes e das sessões de análises, organizamos 

algumas informações em um quadro. 

 

Quadro 4 − Dados de frequência das observações e sessões de análises das práticas 

 
 OBSERVAÇÕES PARTICIPANTES SESSÕES DE ANÁLISE 

DAS PRÁTICAS 

PROFESSORAS Número de aulas 

acompanhadas 

Número de planejamentos 

acompanhados 

Número de sessões de 

análise das práticas 

Débora 4 - - 

Elisabete 34 02 02 (conjuntas) 

Lia 29 02 02 (conjuntas) 

Total 67 04         02 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foram observadas 67 aulas no total: 34 aulas da professora Elisabete, 27 da professora 

Lia e quatro da professora Débora. Como expresso anteriormente, no início do 

acompanhamento, a professora Débora se desvinculou da escola, o que a impediu de 

continuar na pesquisa. Por essa razão, apenas quatro aulas foram observadas na sala dessa 

docente.  

O leitor pode ter observado na ilustração que o número de aulas acompanhadas foi 

maior na professora Elisabete (34) do que na professora Lia (29). Isso decorre do fato de que 

todos os dias, no primeiro horário, a professora Elisabete dava aulas de Linguagem, o que 

possibilitou um campo maior de observação de nossa parte, apesar da nossa tentativa de fazer 

distribuição mais equitativa dessas observações. 

As sessões de análises das práticas foram realizadas com as duas professoras em dois 

momentos distintos no transcorrer do acompanhamento, em 24 de janeiro de 2011 e 04 de 

fevereiro de 2011. 

Nos próximos itens, descreveremos com detalhes o modo como procedemos às 

observações participantes e sessões de análise das práticas, essenciais nessa etapa. 

 

4.3.3.1 Sessões de observações participantes 

 

A etapa de acompanhamento teve início com as observações da prática das professoras 

em sala de aula, logo após a formação. As sessões de observações participantes se estenderam 

do período de 03 de novembro de 2010 a 29 de março de 2011. As observações foram 

realizadas diariamente nas aulas de Português, de acordo com o horário das três turmas. Ainda 

durante o mês de novembro, uma das professoras participantes da pesquisa, Débora, precisou 

ser lotada em outra escola porque havia sido chamada para assumir a coordenação pedagógica 

por ocasião de um concurso interno que ela havia feito. Lamentamos o fato de essa docente 

não poder continuar, uma vez que era muito envolvida e comprometida com a pesquisa. Sua 

saída, muito bem justificada, contudo, não comprometeu o andamento da pesquisa, uma vez 

que havíamos escolhido três professoras pensando numa eventual possibilidade de desistência 

ou impedimento de participação. Dessa forma, continuamos o acompanhamento com as outras 

duas professoras, também envolvidas e comprometidas com a pesquisa. 

As observações sucederam de forma participativa. Interagíamos com os alunos e com 

as professoras, intervindo ou não no curso das aulas, dependendo da atuação destas. Vale 

ressaltar que tanto alunos quanto docentes se sentiam à vontade com a nossa presença, o que 

não comprometeu o bom andamento das aulas. No início as professoras se mostraram um 
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pouco inseguras e solicitaram nossa intervenção nas atividades envolvendo um trabalho 

metacognitivo.  

No primeiro momento, havíamos pensado em deixar as professoras livres para elas 

pensarem em como iriam desenvolver novas estratégias de atuação junto aos alunos. No 

transcorrer da etapa de acompanhamento das práticas, todavia, as professoras solicitavam 

constantemente nossa ajuda. Com efeito, planejamos e conduzimos algumas atividades para 

que elas observassem, com o intuito de que, uma vez distanciadas da dinâmica da turma, 

pudessem refletir acerca das intervenções realizadas e do feedback dos alunos. Em outros 

momentos, conduzíamos as atividades em parceria, planejando, fomentando ideias e 

partilhando materiais. Em outros, assistíamos às aulas e registrávamos no diário de campo ou 

intervínhamos no transcorrer da aula, auxiliando as professoras. 

As atividades desenvolvidas no mês de novembro pelas professoras foram aquelas 

pensadas no plano mensal realizado na formação, com nosso auxílio. Do mês dezembro em 

diante, as atividades foram pensadas em função dos planejamentos mensais desenvolvidos 

pelas professoras, sem nosso auxílio, mas acompanhados por nós.  

As atividades por nós dirigidas podem ser visualizadas nos Apêndices L, M, N e O. 

Elas surgiram em um momento de solicitação das professoras por atividades mais 

direcionadas a um trabalho metacognitivo.  

Na sala da professora Elisabete, 2º ano, desenvolvemos duas atividades: uma de 

leitura e compreensão de texto e uma de autoavaliação de suas produções textuais.  

Na primeira atividade, foi lido um livro que contava a história de Saci-Pererê, tema 

familiar e de interesse dos alunos e estabelecido um diálogo sobre as impressões destes, 

utilizando-se estratégias de ativação dos conhecimentos prévios, predição e com base no 

título, ilustrações e trechos do livro. Após leitura da história, foi entregue uma atividade 

xerografada para cada aluno (Apêndice L) de forma que eles lessem e preenchessem as 

lacunas de um texto com a mesma temática (Saci-Pererê), realizassem um desenho livre e 

escrevessem um final para a história. Uma vez realizada essa tarefa, os alunos eram 

convidados a pensar sobre a atividade, respondendo a algumas questões sobre o nível de 

facilidade/dificuldade das questões e o que eles poderiam fazer para melhorar seu 

desempenho na atividade. 

A segunda atividade que desenvolvemos pela pesquisadora na sala da professora 

Elisabete foi uma autoavaliação das produções textuais pelos alunos. A professora havia feito 

um rascunho, reunindo alguns aspectos a serem considerados numa autoavaliação e solicitou 

nossa ajuda para confeccionar uma ficha. Foi criada uma ficha de autoavaliação sobre 
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atividade escrita (Apêndice M) com o objetivo de os alunos identificarem que aspectos 

relevantes num texto escrito estavam presentes em suas produções textuais e os que não 

estavam. Essa atividade consistia em orientar os alunos a preencher a ficha, tendo em mão a 

sua produção textual. O objetivo era fazer o aluno pensar sobre sua produção, analisando-a 

com base em critérios claros e essenciais para a escrita de qualquer texto, fazendo-o refletir 

não só sobre o que foi produzido, mas também no que concerne à sua atitude mediante a 

correção. Após entregar a ficha, cada item era lido coletivamente, explicado e os alunos 

respondiam segundo a autoavaliação. Ao final, eles somavam os pontos e obtinham um 

feedback de sua produção, se estava ótima, regular, ou se precisaria melhorar. 

 As duas atividades desenvolvidas na sala da professora Lia foram de autoavaliação, 

uma sobre leitura e outra acerca de escrita. Como os alunos já estavam no 3º ano, os critérios 

exigiam um pouco mais de análise do que do 2º ano. A primeira consistia no preenchimento 

da ficha (Apêndice N), pelo aluno, após a leitura silenciosa de um texto proposto. A leitura da 

ficha era feita de forma coletiva e os alunos preenchiam individualmente sua ficha. Eles 

tomavam a própria leitura como objeto de estudo, analisando a sua capacidade leitora, de 

compreensão, e identificando o uso ou não de estratégias nessa compreensão. Eles também 

somavam os pontos para saber como tinha sido seu desempenho na atividade. A segunda, 

avaliação de atividade escrita, seguiu a mesma metodologia descrita no parágrafo anterior, 

referente à atividade de produção textual, com critérios voltados para o nível de 3º ano 

(apêndice O). 

As atividades desenvolvidas em parceria com as duas professoras estão discriminadas 

a seguir. 

1. Sondagem com os alunos sobre o que eles sabiam sobre a leitura e escrita. Essa 

atividade era realizada lançando-se perguntas para os alunos pensarem e responderem: o que é 

preciso para ler? Pra que ler? (ou por que é bom ler?). Os alunos iam falando conosco e íamos 

instigando e direcionando o debate. A professora registrava no quadro as respostas dos alunos 

e anotávamos nos nossos registros. 

2. Elaboração de legendas de correção da produção textual. Antes da atividade de 

produção textual dos alunos, era solicitado que eles pensassem na estrutura e organização de 

um texto, ou seja, o que não poderia faltar em um texto escrito. Eles falavam dos aspectos e a 

professora registrava no quadro. No momento da escrita, os alunos teriam que levar em 

consideração os aspectos apontados como essenciais. Nas aulas seguintes, a professora 

confeccionava o cartaz com a legenda e os alunos faziam nova leitura de suas produções, 
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corrigindo seus erros com base nos aspectos elencados, com o apoio da legenda, realizando, 

assim, a autocorreção do texto. 

Nessas atividades relacionadas mais diretamente ao trabalho metacognitivo, nos 

inserimos e participamos dos questionamentos porque as professoras ainda se sentiam um 

pouco inseguras em conduzir o debate. Estas se mostraram, porém, empenhadas e articularam 

bem as questões. 

As demais atividades, baseadas no planejamento mensal, eram desenvolvidas pelas 

professoras e eventualmente fazíamos intervenções, visto que elas iam adquirindo confiança 

em si mesmas ao longo de um trabalho mais voltado para o desenvolvimento dos aspectos 

metacognitivos. Elas serão mais bem detalhadas quando estivermos analisando os dados de 

pesquisa. 

Destacamos, no entanto, que as atividades realizadas durante esse período foram de 

grande valia na conquista e estabelecimento de parceria e de confiança das professoras. Ao 

passo que as intervenções em estratégias metacognitivas iam se tornando mais sistematizadas, 

se firmava a colaboração entre nós e as professoras, se fixava a confiança no nosso saber 

teórico e prático e a confiança em si mesmas e no trabalho pedagógico desenvolvido. No 

decorrer da etapa de acompanhamento, à medida que as professoras iam adquirindo mais 

segurança na condução das reflexões metacognitivas, nossa intervenção ia diminuindo. 

As atividades implementadas durante o acompanhamento exigiu das professoras, além 

da sistematização do planejamento, que não era realizado de forma consistente na escola, a 

elaboração de estratégias e materiais, como legendas, cartazes, roteiro de autoavaliação, que 

não faziam parte de suas rotinas até aquele momento, pelo menos não no que dizia respeito ao 

desenvolvimento de competências metacognitivas. Como a rotina da escola não dispunha de 

tempo para a realização de trocas e reflexões, deparamos grande dificuldade para a realização 

dessa forma de acompanhamento. Recorremos, desse modo, às opções de aproveitarmos o 

tempo das aulas de recreação e dos intervalos das aulas, o que requeria das professoras um 

investimento a mais em relação às suas atividades habituais. Nesses momentos, 

acompanhávamos o planejamento, discutíamos sobre a prática pedagógica, questionávamos a 

melhor forma de desenvolver as atividades. Efetivou-se uma relação de confiança mútua, que 

facilitava a expressão de sentimentos e permitia às professoras a elaboração de hipóteses 

sobre as questões e dúvidas que surgiam. 

O diário de campo foi instrumento primordial no registro das informações obtidas 

durante a observação para posterior na análise dos dados da pesquisa. Esse instrumento 

auxiliar da pesquisa continha os registros das atividades da professora, sua posição perante o 
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aluno (mediação), anotações a respeito dos aspectos abordados na escala de competências do 

professor metacognitivo e nossas primeiras impressões. Algumas aulas, além dos registros no 

diário de campo, eram gravadas em vídeo. 

 

4.3.3.2 Sessões de análise das práticas  

 

O trabalho com intervenção requer uma constante reflexão das ações pedagógicas, seja 

durante a própria execução (reflexão na ação), seja posteriormente (reflexão sobre a ação). 

Assim, durante as observações das práticas pedagógicas das professoras, reunimos as duas 

professoras acompanhadas pela pesquisa para um exercício de reflexão sobre o trabalho que 

vinha sendo desenvolvido.  

O objetivo das sessões de análise das práticas foi buscar fornecer às professoras um 

espaço para a explicitação de suas posições com suporte no questionamento das atitudes que 

promovem ou impedem o desenvolvimento metacognitivo de seus alunos. Para isso, 

utilizamos como instrumento a entrevista de explicitação. 

A entrevista de explicitação consiste em produzir uma verbalização introspectiva 

detalhada da ação dos sujeitos investigados. Verbalizar o implícito, descrever detalhes da 

própria atuação, não é a mesma coisa que executar a ação; requer outras atitudes e habilidades 

e pressupõe uma aprendizagem e uma mediação. A intenção é apoiar a pessoa no 

desenvolvimento da experiência vivenciada para a representada e verbalizada, de maneira a 

explorar detalhes dessa experiência e possibilitar insights e tomada de consciência de 

elementos nela implícitos. 

Esse tipo de entrevista tem, segundo Vermersch (1994), os objetivos a seguir 

descritos: 

1 O levantamento de novas informações que possibilitem uma análise mais detalhada 

de situações, erros e dados de pesquisa. Neste caso, o pesquisador se informa. 

2 A reflexividade e apropriação da experiência por parte dos sujeitos pesquisados. 

Aqui, permite-se que os sujeitos se informem, caracterizando-se, portanto, como um 

procedimento pedagógico. 

3 Formação dos sujeitos para que se informem e permitam que outros se informem. 

Esse objetivo se caracteriza como procedimento metacognitivo, porque vai além da busca de 

informações, intervindo na formação dos sujeitos, possibilitando-os refletir sobre suas ações e 

sobre a própria reflexão. 
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Neste estudo, as sessões de análise das práticas buscaram essa reflexividade dos 

sujeitos pesquisados, com base na confrontação dos dados das observações participantes com 

o planejamento e os conhecimentos adquiridos na formação. Essas sessões de análise das 

práticas docentes levaram em consideração os aspectos da entrevista de explicitação:  

a) estavam entre o domínio da verbalização e da observação (sendo a ação uma fonte 

privilegiada de informação sobre os aspectos funcionais da cognição); 

b) faziam referência a uma situação específica (e não a várias ao mesmo tempo); 

c) localizavam a ação em função de um contexto (situando as condições, os 

julgamentos, as opiniões, os comentários em função desse contexto); 

d) davam uma organização de ordem lógica aos aspectos declarativos e intencionais da 

ação; 

e) certificavam-se, no momento da explicitação, de que o sujeito pesquisado relembra 

a observação feita pelo pesquisador (é em função desse aspecto que as palavras ditas devem 

ser analisadas), associando sempre a ação à memória concreta. 

Para atender a essas condições, utilizamos algumas técnicas propostas por Vermersch 

(1994): 

1 fazer questionamentos em função das características pré-reflexivas da ação 

(perguntar o quê em vez do por que, evitando induções); 

2 fazer questões descritivas; 

3 questionar os gestos; 

4 explicitar questões de conteúdo ou de história de vida; 

5 fazer questões sempre em função da ação observada; 

6 conduzir as evocações; 

7 questionar o implícito. 

Para que as sessões de análise tivessem validação, ou seja, que os dados de suas 

informações fossem autênticos, e não fruto de mera especulação, foi necessário tomar 

algumas precauções. Primeiro, no início da entrevista, propusemos um contrato de 

comunicação, onde foram esclarecidos os propósitos da entrevista, o seu sigilo, o seu caráter 

de não censura aos sujeitos da pesquisa, estabelecendo-se, pois, o compromisso da veracidade 

das colocações de ambas as partes. Segundo, sincronizamos a entrevista com a observação, 

atentando para as palavras e atitudes dos entrevistados. Terceiro, esclarecemos cada questão 

proposta, certificando-nos de que houve entendimento.  Quarto, inteiramo-nos da veracidade 

do que era dito. Quinto, certificamo-nos da precisão dos fatos (o que foi dito está bem 

detalhado?). Sexto, certificamo-nos da completude (não ficou nada a ser dito na resposta?).  
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As questões do roteiro das sessões de análise das práticas foram, portanto, elaboradas 

durante o desenvolvimento da pesquisa quando obtivemos os dados das observações das 

práticas das professoras, confrontando-as com os conhecimentos apreendidos na formação, 

com o planejamento e com os dados das entrevistas (da etapa diagnóstica), buscando 

possibilitar aos docentes um espaço para a explicitação e reflexão de suas posições com base 

no questionamento das atitudes que promovem ou impedem o desenvolvimento 

metacognitivo de seus alunos. 

Nesses questionamentos, para criar condições propícias à análise da prática 

pedagógica, utilizamos como estratégias as perguntas pedagógicas, as narrativas, a análise de 

casos e a investigação-ação, apontadas por Amaral, Moreira e Ribeiro (1996). Cada uma 

dessas estratégias pode implicar o recurso a outras, já que elas se complementam.  

Para transformar as condições materiais, pedagógicas e ideológicas que dificultam o 

ensino metacognitivo, é necessário questionar a validade ética de certas práticas e crenças, 

devendo o professor responder às perguntas pedagógicas: O que faço? O que penso 

(descrição), O que significa isso? (Interpretação), Como me tornei assim? (Confronto), Como 

poderei fazer as coisas de modo diferente? (Reconstrução). Elaboramos, então, alguns 

questionamentos, organizados nas sessões de análise das práticas (descritos no Apêndice J) a 

fim de obter elementos para a análise de como o professor vivencia o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, redimensionando sua prática. Logo adiante, teremos detalhes de como 

essas sessões foram realizadas. 

As narrativas constituem forma de registro cotidiano das experiências vividas 

(objetivas e subjetivas) que são, posteriormente, recordadas e reelaboradas pelos docentes, 

possibilitando, assim, uma visualização da sua evolução e desenvolvimento pessoal e 

profissional. Assim, foi reforçada às professoras em acompanhamento a importância de se 

fazer os registros diários de suas experiências e impressões sobre o trabalho envolvendo 

aspectos metacognitivos, para que estes pudessem estabelecer induções e previsões acerca do 

problema em foco. 

A discussão de casos possibilita acesso às crenças dos professores a respeito do 

ensino, já que revelam como estes atuaram perante o que lhes sucedeu. Na análise de casos, 

há descrição de um acontecimento posto em foco para que possa ser explicado, interpretado e 

reelaborado, levando os professores a tirar conclusões teóricas sobre ele. Nas sessões clínicas, 

eram discutidos casos específicos de alunos, representativos da realidade da sala de aula nas 

quais os professores desenvolviam seu trabalho pedagógico, à luz do referencial teórico 

tratado na formação. 
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A pesquisa-ação é uma metodologia em que o professor, estabelecendo uma relação 

dinâmica entre teoria e prática, analisará as consequências da sua ação, revendo-a e 

reestruturando-a. As professoras eram convidadas a olhar criticamente para suas ações, 

revendo-as com base nos novos conhecimentos adquiridos durante a pesquisa, levando-as a 

tirar conclusões teóricas sobre suas ações e a redimensioná-las numa perspectiva do ensino 

metacognitivo. 

Com o auxílio das perguntas pedagógicas, das narrativas, da análise de casos, e da 

investigação-ação, o professor podia planejar sua ação para melhorar uma dada situação, agir 

por meio da implementação do plano, observar os efeitos da ação no contexto em que ela 

ocorre e refletir sobre os efeitos observados. 

Para melhor organizar os dados das observações para as sessões de análise das 

práticas, analisamos as ações implementadas e as intervenções com base nos registros do 

diário de campo e do material gravado em áudio e vídeo. Isso possibilitou que as sessões 

fossem embasadas em elementos concretos, retirados da própria prática das professoras.  

As sessões de análise das práticas ocorreram em dois momentos e foram realizadas em 

uma sala de aula disponível. A primeira sessão de análise, realizada em 24 de janeiro, tratou 

de questões mais abrangentes, abordando aspectos gerais da prática das professoras visando a 

que esses identificassem as estratégias de ensino metacognitivo, as possíveis mudanças nas 

suas práticas em sala de aula, as barreiras encontradas e suas impressões sobre o trabalho que 

vinha sendo desenvolvido desde a formação. As questões mais detalhadas da sessão podem 

ser encontradas no tópico roteiro básico no Apêndice J. 

Na segunda sessão, em 04 de fevereiro de 2011, foram feitas questões mais específicas 

sobre a prática de cada uma das professoras, com base nos registros do diário de campo, 

durante o período das observações. Cada uma das sessões teve duração de duas horas 

aproximadamente. 

Os questionamentos e colocações mais específicas sobre a atuação de cada uma das 

professoras centravam-se em aspectos metacognitivos trabalhados cotidianamente durante o 

acompanhamento, que eram relevantes para a reflexão das professoras, solicitando destas um 

posicionamento, para que pudessem pensar em como esses aspectos foram trabalhados e 

como poderiam ser redimensionados na prática pedagógica. As questões específicas (ver 

Apêndice J, tópico roteiro dos questionamentos específicos), que priorizaram aspectos reais 

da prática cotidiana de cada professora, facilitou a obtenção de respostas não evasivas. Esse 

momento serviu de reflexão sobre a ação pedagógica vivenciada por elas e foi primordial no 

redimensionamento da prática. 
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Esses momentos de reflexão, ensejados pelas sessões de análise, sucederam juntamente 

com as duas porque consideramos riquíssima essa experiência de compartilhar saberes. 

Apesar de não se caracterizar ainda como uma avaliação final da pesquisa, esses momentos 

possibilitaram uma reflexão das professoras sobre as suas ações pedagógicas em sala, 

servindo para que obtivessem um controle de suas aprendizagens, além de poderem avaliar 

como estavam indo, se estavam na direção certa, quais as dificuldades e entraves. 

Precisávamos saber o que ainda podia melhorar. A avaliação final da pesquisa se deu ao final 

do período letivo (março de 2011). 

Foi muito difícil encontrar um momento no tempo pedagógico da escola para reunir as 

duas professoras. A estratégia, sugerida pela coordenadora pedagógica, foi aproveitar o tempo 

de recreação de uma das turmas e fazer um arranjo no horário para que coincidisse com a aula 

da biblioteca da outra turma, e, assim, poder reunir as duas professoras. 

 

4.3.4 4ª Etapa: Avaliação das ações realizadas  

 

Essa etapa consistiu na avaliação das ações realizadas durante a pesquisa para 

compreender a percepção das professoras sobre o trabalho desenvolvido, e na autoavaliação 

das professoras sobre suas práticas pedagógicas.  

 

4.3.4.1 Avaliação da pesquisa junto às professoras pesquisadas 

 

A avaliação da pesquisa junto aos sujeitos pesquisados buscou compreender qual a 

percepção deles sobre o trabalho de pesquisa-ação desenvolvido, acerca das mudanças 

mobilizadas no contexto da sala de aula, a respeito dos principais obstáculos e avanços 

produzidos e o significado da experiência vivida por parte de cada uma deles. 

Caracterizou-se como mais um espaço para a reflexão sobre suas ações, acerca da 

forma como se apropriaram dos novos conhecimentos e como redimensionaram esses 

conhecimentos nas suas práticas cotidianas, bem como no tocante ao desenvolvimento da 

pesquisa como um todo, uma vez que a atuação do professor exige uma atitude reflexiva 

constante. A avaliação das ações da pesquisa possibilitou ainda a compreensão do que 

representou cada etapa da pesquisa nas transformações da prática educativa, materializando a 

percepção das professoras sobre a pesquisa realizada. 

A avaliação foi efetuada ao final do período letivo, no dia 29 de março de 2011, 

mediante uma entrevista semiaberta com as duas professoras participantes da pesquisa. As 
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informações foram gravadas em áudio, o que possibilitou o registro de dados de forma 

fidedigna.  O roteiro da entrevista consta no apêndice K.  

 

4.3.4.2 Autoavaliação das práticas pedagógicas pelas professoras 

  

Como explicitado anteriormente, a “Escala de competências do Professor para um 

Ensino Metacognitivo” foi respondida por parte de cada uma das professoras pesquisadas 

como autoavaliação em dois momentos ─ durante a formação e ao final da investigação de 

campo. O objetivo era ter um registro da percepção de cada professora sobre sua prática e da 

autoavaliação antes e ao final da reelaboração das práticas ocasionadas pela pesquisa. Assim 

sendo, após a entrevista de avaliação por nós dirigida, as professoras realizaram a segunda 

autoavaliação, através do preenchimento da escala, servindo esta de ferramenta de análise de 

suas práticas pedagógicas.  

Também respondemos essa escala, pela segunda vez, ao final da pesquisa. A primeira 

havia sido durante o estudo exploratório, com o objetivo de conhecer as práticas das 

professoras voltadas para um ensino metacognitivo, diagnosticando a situação inicial em que 

se encontravam. A segunda aplicação possibilitou analisar se houve redimensionamento das 

práticas pedagógicas das professoras e em que aspectos. 

Em todas as etapas da pesquisa, foram abertos espaços para a expressão de angústias 

de alunos e professores, valorizando suas individualidades. O conjunto de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados utilizados em cada uma das etapas constitui o percurso 

metodológico dessa pesquisa-ação, caracterizando-se como elemento essencial na consecução 

dos objetivos da pesquisa, implicando de forma direta nos seus resultados. 

 



120 

 

5  A PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS PROFESSORAS NA FASE EXPLORATÓRIA: 

ALGUMAS DISCUSSÕES 

 

Realizamos a sistematização e análise dos resultados com base nos registros dos dados 

em todas as etapas da pesquisa, com suporte no diário de campo, das gravações em áudio e 

vídeo, das observações e entrevistas, dos instrumentos escritos durante a formação 

(avaliação), da escala de práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de 

competências metacognitivas. Todas essas fontes possibilitaram uma precisão dos dados e nos 

permitiram compreender melhor a dinâmica do trabalho docente, suas contradições e 

possibilidades na busca de um ensino voltado para o desenvolvimento de competências 

metacognitivas. 

Trataremos agora de alguns aspectos observados durante a primeira etapa da pesquisa, 

a fase exploratória, com o objetivo de apresentar um diagnóstico das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas professoras no início da investigação. Esse diagnóstico, além de mostrar 

a realidade do cotidiano da sala de aula, nos possibilitou informações valiosas para a tomada 

de decisão das professoras que seriam acompanhadas no desenrolar da pesquisa e para o 

planejamento das ações desta.  

 

5.1 Diagnóstico das práticas educativas 

 

Os instrumentos utilizados na obtenção de informações para esse diagnóstico foram: 

observações da prática cotidiana em sala de aula e entrevistas ao professor (Apêndice B).  As 

observações consideraram os aspectos elencados na “Escala de competência do Professor para 

um Ensino Metacognitivo” (Apêndice A). 

Vale lembrar que as cinco professoras observadas nessa etapa concordaram em 

participar da pesquisa desde o primeiro momento e encontraram-se bastante disponíveis, 

demonstrando estar à vontade com a nossa presença. Os alunos também foram bastante 

receptivos, muitos dos quais logo estabeleciam uma relação de proximidade e afeto.  

O compromisso das professoras em participar da pesquisa desmistifica a impressão 

que muitos têm de que os docentes da escola pública não são compromissados com o ensino e 

com a melhoria da educação. Muitos deles são sedentos por aprender novos conhecimentos e 

buscam novas práticas que melhorem sua atuação profissional. 
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Na fase exploratória adotamos uma atitude de observação sem interferência na 

dinâmica de trabalho das professoras, mas não quer dizer que não interagíamos com estas e 

com as crianças à medida que éramos solicitados. 

As observações durante os dois messes e meio nas cinco turmas possibilitaram uma 

visão panorâmica da dinâmica da sala de aula e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

professoras. Tomaremos a escala de competências do professor para um ensino metacognitivo 

como parâmetro de análise das práticas pedagógicas das professoras observadas porque ela 

nos permitiu guiar nossas observações e constituiu instrumento eficaz na visualização do 

panorama dessas práticas. 

Veremos com detalhes, na próxima seção, o que caracteriza cada uma das categorias 

da escala de competências, quando estivermos descrevendo as transformações das práticas das 

professoras ao longo da pesquisa. No momento, faremos apenas breve contextualização das 

salas de aula, objetivando identificar se havia alguma prática voltada para o desenvolvimento 

de competências metacognitivas, até mesmo porque só observamos cinco aulas de cada 

professora (e uma delas era a avaliação/prova).  Apesar do número reduzido de aulas 

observadas, notamos que as atividades das professoras se repetiam, havendo uma saturação 

dos dados. 

 

5.1.1 Organização sistemática do ambiente de forma a facilitar a aprendizagem 

 

Com relação ao primeiro aspecto da escala de competências, podemos dizer que todas 

as turmas deixaram a desejar na organização do espaço, tempo e agrupamentos dos alunos. 

Em todas as turmas observadas, as carteiras estavam dispostas em filas. Das cinco aulas 

estudadas, em cada uma das cinco turmas, em apenas uma (do 2º ano A – professora 

Elisabete), as carteiras estavam dispostas em semicírculo. Em conversa informal com a 

professora do 3º ano C (Lia), ela relatou a dificuldade de trabalhar em círculo em razão do 

grande número de alunos (em torno de 30). 

Outro aspecto observado em todas as turmas foi o grande desperdício de tempo na 

cópia das tarefas.  Os alunos passavam mais tempo copiando as tarefas do quadro do que 

mesmo as respondendo. Uma aula se resumia em: tarefa de classe, tarefa de casa e agenda. 

Uma professora (Débora) destinava um pouco mais do início da aula para apresentar o 

conteúdo. Em algumas situações, a turma passava uma aula inteira em uma tarefa e os alunos 

ainda não conseguiam terminar, como foi observado na sala da professora Lia.  
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Sobre esse ponto, Zabala (1998) alerta para o fato de que se o tempo não for 

considerado uma variável utilizada pelos professores para as necessidades educacionais, 

muitas das boas intenções podem ser fracassadas. Assim, a distribuição das atividades em 

frações homogêneas exerce importante influência nas possibilidades de atuação da aula. 

Quando a dinâmica da aula se limita à exposição ou a realização de exercícios individuais, o 

fator tempo importa pouco. Esse autor chama ainda a atenção para a necessidade de existir 

certa variedade de conteúdos e atividades durante o dia e que o tempo seja distribuído de 

forma a atender as necessidades educacionais, em períodos não muito rígidos. 

O material utilizado nas salas observadas para abordar o conteúdo consta do livro 

didático, caderno, lápis e alguns textos e tarefas xerografados.  Não havia diversificação das 

atividades com o uso de materiais pedagógicos da escola. Apenas uma professora (Elisabete) 

utilizou livros de histórias infantis para ler em sala de aula. Duas professoras (Lia e Ana), 

faltando dez minutos para o término da aula, usaram jogos em atividades livres em sala de 

aula para preencher o restante do tempo da aula.  

As professoras se queixavam da não disponibilização de recursos materiais da escola. 

Alguns jogos e materiais escolares, contudo, ficam guardados em seus armários. Uma 

possível explicação para isso é que há a prioridade de se usar o material do livro didático, 

além de que as atividades diversificadas exigem planejamento e organização. 

Atividades em grupos ou em duplas não foram presenciadas durante o período de 

observação, com exceção de um momento na sala de Elisabete e outro na de Ana. A pouca 

prática de trabalho em grupo dificulta a troca de conhecimentos entre os colegas e possíveis 

intervenções daqueles mais experientes. 

A prática de cópias e a realização de atividades com o uso do livro didático era 

recorrente em todas as cinco professoras observadas. O trabalho pedagógico realizado pelas 

participantes da pesquisa era, portanto, pautado na indicação e resolução de tarefas, cópias, 

leitura silenciosa, exposição oral. Na maioria das vezes, as atividades eram realizadas 

individualmente e, quando eram feitas em agrupamento, não havia objetivos de cooperação e 

troca, ou, pelo menos, não havia, por parte do professor, estratégias de intervenção que 

incentivassem o conflito cognitivo, a troca de ideias, a partilha de saberes e atitudes 

cooperativas.   

O conflito sociocognitivo baseia-se, segundo Perret-Clermont (1995), no conflito de 

ideias entre as pessoas, ocasionado durante o processo interativo, de interlocução com o outro 

que conduz a reestruturações das operações mentais.  Embora houvesse a divisão em grupos 
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para a realização da tarefa, havia uma necessidade de redimensionamento do trabalho em 

grupo, de forma que este se tornasse potencializador de conflitos cognitivos entre os pares.  

Os trabalhos de dupla ou grupos desenvolvidos pelas duas professoras citadas 

apontavam, portanto, para a necessidade de redimensionamento dos objetivos e da forma 

como estes estavam sendo organizados, uma vez que estavam produzindo pouco conflito 

cognitivo. 

O único indicador observado em todas as professoras, sem exceção, foi o 

estabelecimento de um ambiente de respeito mútuo e confiança em sala de aula que 

possibilitava às crianças uma relação positiva com suas professoras. Embora estas lançassem 

mão de aulas expositivas, elas davam chances aos alunos de participarem das aulas e 

perguntarem, apesar de a maioria falar pouco. 

Percebemos que todas as professoras precisariam rever suas atuações ante a 

organização do espaço, do tempo, dos agrupamentos e do material pedagógico. Em um 

ambiente de respeito mútuo e confiança, com base nas reflexões e apoio pedagógico, 

acreditamos ser possível redimensionar a prática de forma a facilitar a aprendizagem. 

 

5.1.2 Promoção de situações nas quais os alunos são confrontados com desafios para 

resolução de problemas de forma lúdica 

 

 Esse aspecto foi pouco trabalhado pelas professoras. Só foi presenciado uma vez na 

aula de Matemática da professora Elisabete, a que descreveremos no próximo parágrafo. As 

atividades eram sempre as mesmas, de responder no caderno a tarefa do livro ou do quadro. 

Talvez pelo fato de os professores não organizarem com frequência atividades que 

mobilizassem o interesse e a curiosidade dos alunos, estes últimos não apresentavam tanto 

prazer e atenção durante a realização de tais ações.  

A professora Elisabete, no entanto, se destacou por trabalhar conceitos matemáticos de 

forma dinâmica, que prendia a atenção do aluno. Ela pegou um pote de tampinhas e pediu 

para que os alunos adivinhassem quantas havia. Após as estimativas das crianças, ela 

começou a contar, e para cada dez tampinhas colocou uma cédula de dez, representando um 

grupo de dez. Os alunos participavam com empolgação, contando junto com a professora e 

demonstrando expectativas de quem iria acertar ou chegar mais próximo do resultado. Essa 

mesma professora também pegava um dos livros de história infantil que as crianças haviam 

pedido emprestado da biblioteca, lia com empolgação, utilizando algumas estratégias 

importantes para a compreensão leitora, como a predição (fazia alguns questionamentos do 



124 

 

que poderia ocorrer no decorrer da história: “Será que a galinha vai deixar os bichos comerem 

o bolo? Vocês fariam o quê?”) e a verificação da compreensão dos alunos, por meio de 

perguntas sobre os acontecimentos e o desenrolar da história. 

Sabemos que atividades lúdicas que confrontam os alunos com desafios para a 

resolução de problemas são essenciais no exercício de pensar e de aprender a aprender e 

constituem uma das condições favoráveis ao desenvolvimento de competências 

metacognitivas apontada Doly (1999). O contrário, a execução das mesmas atividades com 

caráter de cumprimento do “dever”, como as tarefas do livro didático e a prática constante de 

cópias, faz com que os alunos pouco se motivem e se tornem menos participativos.  

 

5.1.3 Mediação sistemática para ajudar o aluno que não consegue realizar uma atividade 

sozinho 

 

Outro aspecto levado em consideração na prática das professoras em sala foi a 

mediação sistemática para auxiliar os alunos que não conseguem realizar as atividades 

sozinhos. Todas as professoras tentavam explicitar de forma clara o que esperavam que os 

alunos fizessem em relação às atividades, muito embora nem sempre esse objetivo fosse 

alcançado. A maioria dos alunos, uma vez iniciada a atividade, sempre recorria às professoras 

para tirar dúvidas, apesar de estas explicarem a tarefa. As professoras, por sua vez, em grande 

parte das situações, procuravam auxiliar os alunos, seja propondo modelos, para facilitar a 

compreensão, seja acompanhando nas carteiras e encorajando-os a tentarem novamente. 

Muito embora essa atitude das docentes não seja errônea, pudemos perceber que os alunos 

esperavam sempre delas a afirmação de que sua resposta estava certa, dificultando sua 

autonomia.  

Lia, por exemplo, percebe que, apesar de explicar a tarefa e dar exemplo no quadro, os 

alunos não a compreendiam: “O que eu observo é que os alunos apresentam dúvidas durante a 

realização da tarefa”. O que talvez Lia não percebesse, assim como os alunos, é o que está 

ocasionando o fato de eles continuarem com dúvidas após a explicação. O que está faltando é 

atenção? Comprometimento com a tarefa? Insegurança? Dependência do professor? A 

professora não elaborou de forma clara o que esperava dos alunos? 

Em uma atividade do livro didático que exigia o uso do dicionário, as crianças logo no 

inicio apresentaram dificuldades porque não sabiam procurar as palavras. Lia não havia 

explicado e não havia consultado se todas as crianças já sabiam usar o dicionário. Nessa 
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atividade, faltaram a explicitação clara do que os alunos teriam que fazer e a identificação do 

nível de compreensão destes em relação à tarefa. 

Algumas vezes os alunos podem não conseguir realizar a tarefa porque o nível de 

dificuldade desta não condiz com a compreensão dos alunos, como aconteceu de nenhum 

aluno conseguir responder uma determinada questão, mesmo depois que a professora tinha 

explicado a segunda vez para toda a turma.  

Lia havia passado uma tarefa numa folha impressa. Em uma determinada questão os 

alunos teriam que responder a algumas lacunas de acordo com palavras escritas dentro de um 

caracol. Quase todas as crianças recorriam à professora, porque não entenderam o que tinha 

que fazer.  A forma de disposição das palavras dificultou a compreensão dos alunos porque 

eles tinham que girar a folha para ler os nomes. Após a atividade, Lia chegou à conclusão de 

que o nível estava alto para eles. Talvez se ela houvesse lido conjuntamente as palavras dentro 

do caracol para a turma, e verificado se haviam compreendido o comando da questão, tivesse 

facilitado o entendimento dos alunos. Lia não se negou a responder às questões e dúvidas dos 

alunos, mas o fato é que produziu um tumulto geral na sala, uma vez que praticamente todos 

tinham dúvidas a respeito da questão. 

Sobre esse assunto, mencionamos outro exemplo ocorrido na sala da professora 

Elisabete. Ela havia solicitado aos alunos que fizessem um bilhete para o coleguinha que 

havia faltado à aula, explicando o que tinha acontecido no dia anterior. Eles teriam que 

explicar como haviam feito uma experiência com gelo. Tinha dado um exemplo (modelo) de 

um bilhete sobre outro assunto, futebol. Quando ela foi recebendo as produções, muitos 

haviam escrito um convite para o futebol, e não relatado a experiência. Elisabete demonstrou 

um sentimento de frustração ante tal situação.  

O que essas professoras poderiam ter feito? Certificar-se de que os alunos haviam 

compreendido a tarefa. Antes de iniciar a tarefa em si, perguntar para eles o que foi que 

entenderam do que ela havia pedido, sobre o que exatamente eles iriam escrever e 

acompanhar a execução da tarefa.  

Em síntese, embora todas as professoras procurassem explicitar de forma clara as 

atividades a serem desenvolvidas, os alunos nem sempre compreendiam o que era para ser 

feito. Entendemos que faltou da parte das professoras verificar se os alunos haviam 

compreendido o que era solicitado. Caberia aqui uma reflexão destas junto aos alunos para 

detectarem o que estava dificultando a compreensão e realização da tarefa. Embora essas 

estratégias não tenham sido pensadas pelas professoras naqueles momentos, acreditamos que 
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essas experiências as deixaram reflexivas. Provas disso são os debates travados durante a 

formação, como veremos na sexta seção desta tese. 

 

5.1.4 Interação verbal em que o professor questiona o aluno durante a realização das 

atividades 

 

No que diz respeito a essa categoria, pudemos constatar, em todas as salas observadas, 

o constante diálogo professor-aluno, atenção às perguntas e comentários dos alunos, interação 

com as crianças nas carteiras, elogios, pedidos de atenção para regras do sistema de escrita, 

solicitação, para aqueles que sabiam ler, que lessem novamente a questão e verificassem as 

informações pedidas. Como ressaltamos anteriormente, todas as professoras estabeleciam um 

ambiente de respeito mútuo e confiança, o que facilitava o constante diálogo e a interação 

com as crianças. 

 As professoras, contudo, quase não questionavam sobre os procedimentos, as 

hipóteses e as estratégias que os alunos utilizavam nas suas aprendizagens. Poucas vezes elas 

solicitavam reformulação da atividade, possibilitando ao aluno a reavaliação e correção de 

seus erros e não investigavam a fundo as estratégias que utilizavam na compreensão do 

problema. Talvez por desconhecimento da importância desse aspecto na aprendizagem do 

leitor/escritor, ou por uma questão de falta de tempo e pelo fato de a sala ser muito numerosa, 

esse acompanhamento se tornou difícil.  

Observamos uma intervenção na sala da professora Débora (3º A), ao questionar sobre 

os procedimentos de uma aluna. Em uma atividade de leitura coletiva, uma aluna fez um 

comentário sobre o texto lido e Débora lançou a pergunta para toda a turma: “Como a Marli 

descobriu isso?”. Isso levou a turma a levantar hipóteses sobre como a aluna chegou a essa 

conclusão. Em outra aula, de Matemática, essa professora lançou outro questionamento para 

uma aluna, incentivando-a a explorar o conteúdo trabalhado: “Gisele, com essa conversa 

sobre os numerais, o que você concluiu?”. 

Embora as cinco professoras estabelecessem um diálogo com os alunos durante a 

realização das atividades, respondessem às solicitações destes e estivessem atentas aos seus 

comentários, não havia, com exceção da professora Débora, questionamentos sobre as 

hipóteses, procedimentos e estratégias utilizadas pelos alunos na realização das atividades, 

aspecto considerado, por Dolly (1999) e Zabala (1998), como essencial para o exercício da 

reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento 

de competências metacognitivas. 
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5.1.5 Incentivo à autonomia e autoavaliação 

 

Havia um caminho longo a ser trilhado em busca da autonomia e autoavaliação do 

aluno. As práticas avaliativas eram direcionadas para a realização de provas que tinham como 

finalidade a avaliação do produto. Não era cogitado o exercício da autoavaliação pelos alunos. 

Não foi observada a discussão ou o estabelecimento de metas para a aprendizagem dos 

alunos, tornando difícil para estes fazerem um paralelo entre o que é exigido e os seus 

desempenhos. Não havia o estabelecimento de critérios que pudessem orientar o aluno na 

correção de suas produções, até mesmo porque essa autocorreção não era incentivada. Certas 

vezes as professoras diziam a resposta correta, corrigiam a ortografia pelo aluno, outras 

pediam para que pensassem mais um pouco. Algumas vezes o aluno era solicitado a corrigir 

seus erros durante e posteriormente à tarefa, mas o referencial era quase sempre o professor, 

era ele quem apontava se estava certo ou não. Faltavam ao aluno outros referenciais, como 

por exemplo, o dicionário, o livro didático, ou seja, o estímulo à pesquisa, de modo que ele se 

tornasse mais independente e assumisse uma postura autônoma, afinal o conhecimento não 

pode ser encontrado somente na pessoa do professor.  

No que se refere à leitura e compreensão do texto, observamos, principalmente no 

tocante à professora Elisabete, o uso de algumas estratégias de leitura como predição e 

inferência.  Estratégias metacognitivas, no entanto, ─ como identificar o que aprendeu no 

texto, identificar as facilidades e dificuldades na leitura e compreensão do texto e estabelecer 

o que era necessário para melhorar sua aprendizagem ─ não forram observadas. 

Observamos uma vez, com a professora Elisabete (2º ano A), a solicitação para que o 

aluno, em uma atividade de escrita dos números, pesquisasse no livro o nome do número (por 

extenso). Essa intervenção da professora poderia permitir, a partir de então, que o aluno 

internalizasse essa estratégia e a utilizasse em outras situações de aprendizagem, recorrendo 

menos ao professor e buscando outras fontes de informação. Em algumas situações, 

entretanto, Elisabete corrigia a ortografia pelo aluno, não o incentivando a identificar os 

próprios erros. 

Uma vez essa professora mostrou-se impaciente em virtude de algumas solicitações 

dos alunos: “Chega, tá bom, não aguento mais!” (verbaliza irritada, porque muitos alunos 

trouxeram, ao mesmo tempo, a tarefa para ela olhar). Em alguns momentos, eles sufocam as 

professoras porque, uma vez acostumados a recorrer a elas, esperam que digam se estão 

acertando ou errando a tarefa. Acreditamos que isso decorre do fato de os alunos terem pouca 

autonomia e da ausência de um trabalho voltado para esse fim.  
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Lia (3º ano C) também estimulava pouco a autonomia dos alunos, apontando, muitas 

vezes, onde estava o erro que precisaria ser consertado: “Tá errado, coloque o VE”. Ela 

poderia pedir para o aluno rever o que poderia estar errado e deixá-lo chegar por si mesmo a 

uma conclusão.  

Nas salas das professoras Marta (2º B) e Ana (1º ano), que não participaram das etapas 

subsequentes da pesquisa, a correção era feita, geralmente pelas professoras diretamente no 

caderno dos alunos: “Sapo não é assim não” ou “Tá todo errado o teu, você não presta 

atenção” (Marta corrige pelo aluno); “Tá tudo errado” (Ana apaga e corrige pelo aluno). 

Embora as crianças fossem menores, essa prática de Ana e Marta, assim como a das demais 

professoras, faz com que os alunos recorram constantemente à professora, dificultando o seu 

trabalho de intervenção, pois em todas as turmas acontecia de várias crianças se levantarem ao 

mesmo tempo e irem à mesa da professora em busca de ajuda. Não que isso seja incorreto, 

mas se houvesse um trabalho no sentido de ajudar as crianças a regular suas aprendizagens, 

fundamentado na solicitação da localização de seus erros durante a realização da tarefa, elas 

poderiam agir de maneira mais autônoma em suas aprendizagens, recorrendo ao professor 

somente nas dúvidas. 

Identificamos, contudo, uma estratégia pedagógica utilizada pela professora Elisabete, 

que não está ligada diretamente à aprendizagem da leitura e escrita, mas que permitia o 

controle da frequência dos alunos, possibilitando a este fazer uma autoavaliação de frequência 

na escola: o uso da chamada viva. Esta consistia em uma chamada confeccionada pela 

professora com o nome dos alunos e os dias úteis do mês. Os próprios alunos preenchiam 

diariamente com a cor azul o quadrado referente àquele dia que frequentaram a escola. Caso o 

aluno faltasse, no dia seguinte, ele pintava de vermelho, permitindo um panorama de quando 

o aluno estava faltando muito ou quando estava assíduo. 

 Elisabete utilizou essa estratégia como tentativa de estimular os alunos a não faltarem. 

A professora a utilizava sem saber que estava contribuindo para o autocontrole da frequência 

das crianças e, portanto, trabalhando um aspecto metacognitivo. Essa foi a única estratégia 

metacognitiva de controle da frequência observada nas salas, mas era utilizada de forma 

intuitiva pela professora, sem a intenção de trabalhar o desenvolvimento de habilidades 

metacognitivas nas crianças: 

 
[...] A chamada viva que eu fazia, contabilizava os dias que vinham. Então na minha 

sala você percebeu que era a turma que menos faltava. Eu não sabia que estava 

trabalhando a metacognição. E foi uma coisa que surtiu efeito. Muitas vezes a 

criança precisa ver o concreto porque fazer a chamada pela própria professora é 

muito abstrato pra ela, enquanto que aquilo que ela está vendo ela se torna mais 
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responsável. O objeto do aprendizado dela é ela quem domina, está nas mãos dela o 

fato de ter ou não a presença dela. 

 

Essa fala expressa por Elisabete na entrevista de avaliação das ações da pesquisa 

demonstra que a intenção da chamada viva era o controle da professora e elevar a frequência 

dos alunos, mas não o controle das atividades por parte dos próprios alunos. A importância 

desse autocontrole foi percebida durante as discussões teóricas na formação. 

Com relação a ajudar os alunos a identificar suas dificuldades, apenas uma professora 

havia feito essa solicitação. Lia relatou que pediu, no primeiro dia de aula, para os alunos 

falarem das dificuldades que eles encontraram no ano anterior referente à disciplina 

Matemática, os quais apontaram a adição e subtração.  

Essa sondagem é essencial para que eles reconheçam em que precisam melhorar, mas 

é também importante que o professor estabeleça com eles metas para a aprendizagem e 

possíveis estratégias para superarem as dificuldades apontadas, o que infelizmente não 

aconteceu. Os alunos precisam estar conscientes, não só de suas dificuldades, bem como do 

que fazer e como fazer para melhorar. O domínio dessas estratégias metacognitivas, a 

princípio com a ajuda do professor, permite ao aluno sair de sua posição passiva e tomar uma 

atitude autônoma diante do conhecimento. 

Os aspectos referentes ao controle, regulação e avaliação da aprendizagem, justamente 

aqueles específicos da metacognição, foram os menos trabalhados pelas professoras em geral.  

Todas as professoras corrigiam a tarefa do aluno no caderno, apagando ou pedindo para eles 

apagarem, estando atentas à questão do erro. Não havia, no geral, entretanto, solicitação aos 

alunos para que eles corrigissem as próprias produções, para que indicassem suas dificuldades 

e facilidades na realização das tarefas, nem havia realização de sessões de reflexão e avaliação 

para que avaliassem suas produções e procedimentos. A autoavaliação só seria possível se o 

professor oferecesse instrumentos em que o aluno fosse gradativamente passando de uma 

atitude de dependência perante o professor e encontrasse novas formas e estratégias de buscar 

o conhecimento, tornando-se me menos inseguro e mais confiante em si mesmo. 

Já observamos, na pesquisa de Figueiredo (2008), uma fragilidade nas práticas 

pedagógicas referente ao uso de estratégias que permitam aos alunos desenvolver sua 

autonomia em situação de aprendizagem. Ao observar as atividades de leitura e escrita de uma 

professora em uma escola pública de Fortaleza, essa pesquisadora identificou seis categorias 

relacionadas à diferenciação do ensino ─ mediação, cooperação, heterogeneidade, interação, 

motivação e autonomia.  
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A categoria autonomia do aluno foi a que menos apareceu dentre as consideradas 

relevantes para um ensino diferenciado. Essa categoria − que inclui estratégias como dispor 

de informações necessárias sobre o material que ele deveria utilizar sem a consulta à 

professora, utilizar o material de maneira inovadora, saber usar a programação individual e 

corrigir as próprias tarefas – se manifestou raramente na atuação da docente pesquisada, 

recebendo pouca atenção. Essa professora apresentou, portanto, pouca habilidade no 

desenvolvimento de estratégias que demandavam a implicação dos alunos na própria 

aprendizagem, apesar de que era muito competente em seu metiê.  

Esse estudo corrobora os achados de nossa pesquisa, mostrando mais uma vez que a 

autonomia dos alunos é relegada a segundo plano. Ao exercer um controle maior sobre a 

aprendizagem, o professor expõe sua dificuldade de permitir que o aluno assuma esse controle 

para si e exerça sua autonomia em situação de aprendizagem e diante da vida. 

 

5.1.6 Uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos 

alunos 

 

Na sala da professora Débora, observamos algumas situações para ativar e aperfeiçoar 

os conhecimentos espontâneos dos alunos, como, por exemplo, a sondagem do que eles já 

conheciam sobre determinado conteúdo antes de trabalhá-lo e levando esses conhecimentos 

prévios em consideração ao introduzir novos conceitos: “Quem já ouviu falar dos numerais? 

Quem vê numerais? Aonde? Em que situações?” (DÉBORA).  

Elisabete utilizava a estratégia de explorar ilustrações na narração de histórias para as 

crianças e lançava algumas perguntas para saber o que os alunos pensavam sobre os aspectos 

abordados na história: “No lugar da galinha, o que vocês fariam?”. Essas duas professoras, 

contudo, não variavam as formas de apresentar os conteúdos e organizar as tarefas, baseando-

se, basicamente nas modalidades verbal e escrita e deixando de lado outras, como a pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, e não diversificavam as atividades, propondo, na maioria das 

vezes, tarefas nos livros ou no caderno. Nas demais professoras não foi observado o uso de 

estratégias para ativar o conhecimento espontâneo dos alunos em relação aos conteúdos 

abordados. 
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5.1.7 Transcendência e aplicação da aprendizagem a outros contextos 

 

 Sobre a transcendência e aplicação da aprendizagem a outros contextos, percebemos 

que Débora, Elisabete e Lia trabalhavam os aspectos funcionais da língua escrita e 

incentivavam os alunos a utilizar os conhecimentos adquiridos em situações extraescolares. 

Nas demais professoras (Ana e Marta), não foi observado um trabalho nesse sentido. 

Débora falou um pouco da importância da leitura aos alunos no contexto da aula:  

 
Podem ler os livros em casa. Luciano sabe ler um pouco. Se ele abrir o livro em 

casa, ele vai ler melhor [...]. A leitura abre as portas no sentido figurado. Abre a 

imaginação [...]. Faça um convite à sua mãe para ir à banca de revista[...]. Vocês 

precisam dessa vontade de ler. É muito gostoso ler [...]. Vamos tentar ler o nome dos 

ônibus. Se alguém quiser trazer algo para ler aqui, vou achar ótimo.  

 

Essa professora também procurava trabalhar a função social dos numerais: “Será que é 

importante estudar os números?”. Ela mantinha um diálogo com os alunos e falava da 

importância dos numerais na vida das pessoas, o que quer dizer que não limitava esse trabalho 

a uma disciplina, Linguagens e códigos, mas o ampliava para as demais. 

 A professora Elisabete também transmitia para os alunos a função social da escrita 

quando, ao trabalhar um texto do tipo bilhete, por exemplo, explicava que, se um colega 

quisesse escrever bilhete para o outro, deveria colocar o nome para saber quem escreveu. Essa 

intervenção implica dizer que o escritor deve levar em consideração, em seu texto, que outra 

pessoa irá lê-lo e, por isso, precisa estar claro e identificado para que o destinatário saiba de 

onde ele procede. 

 Lia, após ler um texto para os alunos, perguntou: “Como a gente aprende a ler 

melhor?” Logo em seguida deu a resposta: “Lendo em casa, pegando o livro da biblioteca e 

ler. O autor quer passar uma mensagem para o leitor. Quem é o leitor no momento. Agora 

vocês leiam novamente e tentem responder as questões”. Lia talvez tenha tentado fazer com 

que seus alunos entendessem que existe uma intenção no texto, que é passar uma mensagem 

para o leitor e que ler bem é necessário a uma compreensão do que está escrito, sendo que o 

caminho para ler bem é sempre ler mais e mais. Talvez se ela tivesse esperado a resposta do 

aluno, poderia ter compreendido melhor a dimensão que o significado da leitura ocupava no 

imaginário e na vida das crianças. 

As iniciativas dessas três professoras de trabalhar nos alunos a função social da leitura 

e escrita eram importantes para a aprendizagem deles porque os ajudavam a encontrar sentido 

no que estavam fazendo e os incentivavam a usar seus conhecimentos em situações 
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extraescolares. As intervenções, contudo, não deveriam ser esporádicas, precisando fazer 

parte da prática das professoras de forma sistematizada e com um propósito específico. 

 

5.1.8 Planejamento, controle e avaliação das práticas pedagógicas e estratégias de ensino 

 

O aspecto mais difícil de observar durante essa fase exploratória foi o planejamento, 

controle e avaliação das práticas pedagógicas e estratégias de ensino. Isso decorre do fato de o 

planejamento se restringir a uma manhã por mês. Além disso, o planejamento das professoras 

em geral se mostrou bastante limitado. O planejamento era feito por ano (1º, 2º, 3º, 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental), cada ano em um turno da semana. Na manhã em que as 

professoras se reuniam para realizar o planejamento, o tempo era dividido com outras 

atividades como conselho de classe, discussão de alguns textos, sobrando um tempo ainda 

mais restrito para o planejamento das disciplinas. As professoras acabavam tendo de fazê-lo 

em casa, sem a riqueza das discussões com as colegas. Além disso, não existia um 

acompanhamento mais de perto da coordenação pedagógica em relação às práticas das 

professoras e não foram observados momentos reservados a discussões e análise dessas 

práticas no cotidiano da escola, os quais pudessem possibilitar reformulação das ações 

pedagógicas. Parece que nas escolas o planejamento é mais um ritual sem reflexão, 

caracterizando-se como cumprimento de tarefa, a mesma lógica que se aplica na sala de aula, 

na qual os alunos respondem as tarefas sem a instauração de conflitos cognitivos. 

Essa limitação do planejamento e a falta de acompanhamento são percebidas e 

sentidas pelas professoras de modo geral, produzindo uma insatisfação. Podemos identificar 

na fala de Elisabete essa percepção de que o planejamento da escola não é adequado ou não 

está sendo bem aproveitado: 

 
Eu não gosto do planejamento daqui. Eu acho que a gente poderia planejar melhor, a 

gente poderia dar mais tempo para o planejamento, o planejamento é rápido, é breve, 

não dá tempo a gente ver tudo. Eu planejo junto com a Marta, mas o tempo termina, 

aí cada uma termina uma disciplina porque não dá tempo fazer todas, geralmente é 

assim [...]. Planejamento é ótimo, mas precisa a professora se organizar. 

 

As professoras demonstraram certa angústia por não terem o apoio pedagógico da 

coordenação para ajudá-las no planejamento e acompanhamento pedagógico. Uma delas, 

Elisabete, verbalizou: “O que tá faltando aqui é planejamento e compromisso porque nós 

temos bons professores. Se a coordenação planejasse, acompanhasse e cobrasse [...]”. Débora 

e Ana compartilhavam dessa mesma ideia. A escola contava com duas coordenadoras com 
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carga horária reduzida (cada uma vai duas ou três vezes por semana à escola), o que torna 

difícil uma sistematização no acompanhamento e planejamento das professoras.  

Pelas observações realizadas nessa fase exploratória, as professoras que mais se 

aproximaram de um ensino metacognitivo foram Débora e Elisabete, nas categorias de 

interação verbal questionando o aluno durante a atividade, estratégias de ativação dos 

conhecimentos prévios e promoção da transcendência e aplicação da aprendizagem a outros 

contextos. Suas intervenções, todavia eram esporádicas e não havia um trabalho sistematizado 

com o propósito de desenvolver nos alunos habilidades metacognitivas.  

Com apoio nas análises dessa etapa diagnóstica, percebemos que, muito embora as 

professoras fossem empenhadas e não medissem esforços para que seus alunos viessem a ter 

um domínio da habilidade de ler e escrever, não existia um trabalho eficiente na promoção da 

autonomia desse aluno, nem no sentido de torná-los consciente de sua aprendizagem. O que 

existia era o desejo, algumas vezes verbalizado, de que eles desenvolvessem a capacidade de 

pensar, mas prevalecia a dúvida das professoras acerca do que fazer para que eles chegassem 

a esse pensar autônomo: “A que você atribui essa falta de entendimento dos alunos? A gente 

explica e eles não entendem [...]. Eu queria fazer um curso para melhorar, ajudar esses 

meninos a pensar” (DÉBORA). Parece-nos que existia uma demanda dessa professora, um 

pedido de socorro no sentido de entender o que fazer para que os alunos despertassem para a 

autonomia do pensar. Vale ressaltar que essa professora, na primeira visita à escola para 

apresentar a pesquisa, foi a que mais demonstrou interesse em querer participar. 

Respondendo ao primeiro objetivo específico de identificar se o professor realiza 

mediações que possibilitem ao aluno a reflexão sobre o sistema da língua escrita que o levem 

ao uso de estratégias metacognitivas, não identificamos ações direcionadas especificamente 

para esse trabalho de desenvolvimento de habilidades metacognitivas dos alunos. Na 

realidade, estas não demonstraram, nas entrevistas iniciais, conhecer o conceito de 

metacognição e não sabiam o que caracterizava uma mediação para um ensino metacognitivo 

e nem que situações e intervenções eram necessárias ao desenvolvimento de competências 

metacognitivas. Esses conhecimentos foram se processando ao longo das fases seguintes da 

investigação. 

Intervenções para investigar conflitos cognitivos e metacognitivos que levassem o 

aluno a pensar sua aprendizagem não eram pensadas. As professoras sentiam-se solitárias em 

seu metiê. Elisabete afirma por diversas vezes a falta de apoio da escola. Na entrevista de 

explicitação ela diz ter muitas ideias, mas não encontra apoio para sua execução:  
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Às vezes você chega à minha sala está de um jeito, às vezes está de outro, às vezes 

eu faço grupo de dois, quatro. Eu sempre procuro fazer alguma coisa pra melhorar a 

concentração. Eu canto para ver se as crianças conseguem se animar. Esse tipo de 

ajuda, a gente precisaria da escola, que a escola ajudasse nesse sentido [...].  

 

Se houvesse um apoio da escola, principalmente no que se refere a um 

acompanhamento pedagógico da parte da coordenação, as atividades pensadas ou planejadas 

teriam maior êxito. Esse apoio inclui não só um planejamento sistemático e organizado, mas 

também a disponibilização e organização de material, que muitas vezes exigiam das 

professoras um tempo extra das atividades escolares. Quando elas queriam fazer uma aula 

diferente, com atividades diversificadas que mobilizassem o interesse dos alunos, elas 

precisavam, além de elaborar as atividades, confeccionar todo o material necessário para sua 

realização, sem a ajuda da coordenação e sem a disponibilidade de tempo para fazê-lo.   

Concluímos, com base nas categorias estudadas, que a falta de apoio de uma 

coordenação na execução do planejamento caracterizou-se como entrave na realização do 

trabalho pedagógico em sala no que se refere à diversificação e dinamização de atividades que 

despertassem o interesse e a motivação dos alunos. Essas observações e análises revelam 

ainda fragilidades teóricas e metodológicas das professoras no que concerne ao 

desenvolvimento de competências metacognitivas, legitimando a proposta da pesquisa em 

desenvolver ações formativas que revissem as práticas pedagógicas voltadas para esse fim. 

 

5.2 Algumas questões suscitadas pela etapa exploratória 

 

Ante tais observações da etapa exploratória emergiram alguns questionamentos: o que 

estaria ocasionando o não desenvolvimento, por parte dos professores, de uma atuação mais 

consistente nos processos metacognitivos? Haveria razões psicológicas (insegurança, baixa 

autoestima, resistência ao novo), pedagógicas (desconhecimento da proposta, deficiências na 

formação inicial ou continuada, inadequação das estratégias de coordenação pedagógica) ou 

motivos estruturais, que não dependem do professor (baixos salários, desvalorização do 

magistério)? A seguir discutiremos algumas hipóteses suscitadas para tentar compreender 

algumas das possíveis razões de isso ocorrer. 

A passagem do saber para o saber-fazer é sempre um desafio. Embora cientes do papel 

da reflexão nessa transformação, muitos cursos de formação se equivocam quanto à forma de 

se chegar a essa transformação. Tentam identificar os conhecimentos indispensáveis e 

trabalhá-los com os professores. O saber-fazer é entendido como o lado funcional, prático, do 
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saber, no entanto, e apesar dessas formações, os professores continuam com a mesma 

indagação de sempre: como fazer?  

Não ocorrerão mudanças nas práticas pedagógicas da escola se não houver formação e 

aperfeiçoamento dos professores. Eles precisam ser formados para serem emancipados, mas 

não por meio de palestras ou cursos rápidos que não oferecem espaço para o professor se 

posicionar e desenvolver competências, hoje essenciais: pensar por si mesmo, ajudar o aluno 

na busca de melhores estratégias para a sua aprendizagem, fomentar o espírito investigativo e 

de descoberta no aluno e possibilitar maior autonomia baseada numa vivência prática. É 

preciso que o conceito, problema, seja vivenciado na prática a partir de reflexões cotidianas e 

de um acompanhamento sistemático que possibilite uma interlocução e uma revisão constante 

de suas ações. Daí a necessidade de pensarmos em formações centradas na escola, que 

possibilita momentos coletivos para a discussão e sugere uma reflexão da prática em sala de 

aula, mas também dos rumos da própria escola (SILVA, 2002). 

Elisabete (2º ano A) traduz muito bem essa formação dos professores na entrevista de 

avaliação: 

 
Quando eu comecei a trabalhar no município, eu era uma professora totalmente 

tradicional porque que eu ensinava da forma como eu aprendi, da forma tradicional. 

E logo que eu entrei no município, em 1995, estava aquela fala do construtivismo, 

que o professor tinha que ensinar a criança a construir a leitura. Mas eles falavam e 

ficavam na fala. E os cursos que a gente fazia eram fragmentados, nem ensinavam e 

tão pouco convenciam. Como eu ia ensinar a criança a ler num texto? Que ela tinha 

que aprender a ler no texto, o que o ensino tradicional repudia.  Nossas reciclagens 

eram fragmentadas, era uma semana, 15 dias, no máximo, um mês. E nesse mês 

ninguém se convencia disso. Eu via muito as colegas: Ah, é para criança construir, 

então vamos deixar, a criança ficava liberta. No final das contas, nem o professor 

ensinava, nem as crianças aprendiam. Quando foi em 2004, eu fiz o PROFA e eu vi 

na íntegra como a criança aprendia dentro do texto, aí eu comecei a me 

compreender, porque eu não conseguia fazer o que os professores diziam, porque eu 

não tinha me convencido daquilo, de que as crianças aprendiam com o texto, 

especialmente os textos que elas já sabiam de có. Aí, daí pra cá eu me encantei com 

o construtivismo. Eu era uma professora que não praticava o construtivismo porque 

eu não me convencia daquilo, eu permanecia com o tradicional. Quando eu vi as 

crianças aprendendo, porque a gente vê o passo a passo, desde o início do curso, e 

vai aplicando, porque a gente aprende e traz para a sala de aula, e tem aquele 

retorno, que eu passei a compreender e a gostar e eu assumi que a criança aprende 

com o texto e não com a letra, depois a sílaba, depois a palavra. Eu percebi que ela 

aprende do todo para as partes. Pra ela é mais fácil porque ela não vê só partes, ela 

vê o todo aonde ela vai, nos outdoors, nas propagandas e a questão do significado.  

 

Percebemos nessa fala, o quanto algumas formações estão distanciadas da realidade do 

contexto de sala de aula e da escola, tornando difìcil o professor “se convencer” de suas 

propostas. Assim, percebemos que o paradigma de abordar a maior quantidade possível de 

conteúdos necessários à formação do professor (foco na área de conhecimento) não é 
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suficiente. Sem querer dar receitas prontas e pretendendo que as professoras descobrissem por 

si próprias (com um auxílio, é claro) esse saber fazer, propusemos, nesta pesquisa, que elas 

realizassem atividades práticas, com base na reflexão teórica constante, que trabalhassem a 

metacognição dos alunos e que fossem ao encontro da visão sócio-construtivista da leitura e 

escrita.  

Compreendemos que quando a teoria fala de práticas, de situações que fazem sentido, 

os professores se interessam por ela. A formação de um profissional, mesmo que seja 

continuada, deve comportar situações práticas, seja em situação real ou simulada, pois 

possibilita ao profissional uma visão abrangente dos seus problemas e uma reflexão com o 

observado e o vivido, levando-o a uma elaboração ativa do conhecimento com apoio em uma 

metodologia de aprender a fazer fazendo (praticum). (ALARCÃO, 1996).    

Goméz (1992, p. 103) também ressalta que o conhecimento científico, teórico, só pode 

ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado significativamente, 

“não em parcelas isoladas da memória semântica, mas em esquemas de pensamento mais 

genéricos ativados pelo indivíduo quando interpretam a realidade concreta em que vivem e 

quando organizam suas próprias experiências”. Segundo Goméz, o pensamento prático do 

professor é de fundamental importância para compreender os processos de aprendizagem, 

para desencadear uma mudança radical nos programas de formação de professores e para 

promover a qualidade do ensino numa perspectiva inovadora. 

Voltando à questão lançada no tópico anterior, seriam, então, as condições 

desfavoráveis das formações inicial e continuada o que estaria ocasionando essa dificuldade 

por parte dos professores a uma atuação mais consistente nos processos metacognitivos? 

A formação inicial e continuada desses professores, que muitas vezes esperam 

sugestões de atividades e de como fazer para desenvolver nos alunos a capacidade de 

aprender a aprender, pode ter deixado a desejar, mas não pode ser considerada a única vilã 

nessa história.  

Há também certa resistência ao novo, à mudança. Esta produz insegurança, medo do 

desconhecido. O novo representa, quase sempre, uma ameaça e desarruma o mundo 

harmônico e desorganizado, requerendo uma reestruturação interna (ROSA, 2000). 

Ao trabalhar o tema da metacognição numa perspectiva sócio-construtivista na 

formação, consideramos ser necessário, antes de tudo, refletir com as professoras a 

necessidade que o ser humano tem de mudar e estar aberto a novas ideias. Algumas ideias 

construtivistas possibilitam o questionamento de algumas concepções das professoras a 

respeito de suas práticas pedagógicas, o que poderia originar resistências.  
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Lembramos que o termo construtivismo não pode ser pensado exclusivamente no 

aspecto cognitivo da mente, mas também quando há um rompimento, uma tomada de 

consciência mediante a qual o homem ressignifica o seu modo de pensar porque os modos 

antigos não dão mais conta. Ser construtivista não é, necessariamente, ser piagetiano, mas é 

coordenar pontos de vista, formar pessoas que não repetem, criam e elaboram ativamente o 

conhecimento. O professor construtivista traz novos problemas aos seus alunos e é, ele 

mesmo, um profissional reflexivo, que investiga e transcende a formação teórica e formula 

teorias privadas. 

  Alia-se à resistência ao novo o fato de a maioria dos professores haver aprendido 

por intermédio de outro método, justamente o que eles têm mais segurança em trabalhar. 

Como ensinar respaldado em orientações que se desconhece e das quais não se vivenciou 

durante a formação? Percebemos essa dificuldade claramente nas palavras de Elisabete “eu 

era uma professora totalmente tradicional porque que eu ensinava da forma como eu aprendi, 

da forma tradicional”. A vivência da professora em uma metodologia tradicional possibilitou 

uma atuação segura dentro dessa proposta. A desconstrução de suas certezas não foi fácil nem 

simples. Isso vale tanto para a compreensão da concepção construtivista, como para a 

compreensão e apropriação do conceito de metacognição, como veremos com mais detalhe na 

próxima seção. 

Ainda citamos o fato de que o exercício reflexivo e construtivo na e sobre a prática 

pedagógica demanda do professor maior trabalho e esforço. É mais simples reproduzir o 

que sabemos e não avaliar o que ficou para trás ou o que não deu certo. Uma questão surge 

quando pensamos na atitude do professor diante do novo: o quanto esse profissional deve ser 

confrontado com elementos de sua subjetividade para que ele internalize a necessidade de 

refletir e mudar sua prática no cotidiano escolar e que elementos da história de vida e escolar 

dele favorecem ou dificultam um trabalho reflexivo? A capacidade de refletir está atrelada à 

própria formação do professor.  

 
As pesquisas de Mckinnon e Renner, diante do questionamento sobre que tipo de 

educação os estudantes universitários tinham recebido durante a escola secundária 

dos EUA – mostraram que as escolas não ensinam os alunos a refletir. Apenas 25% 

dos universitários eram capazes de raciocinar ao nível da operação lógico-formal, 

sem se utilizar da memorização. Levando-se em consideração o fato de que quem 

forma os profissionais é a Universidade, esses pesquisadores concluíram que a 

capacidade de refletir é relegada a segundo plano por todo o sistema educacional. 

(RABELO, 2000, p. 20). 

 

 No Brasil isso não é diferente, pois o sistema educacional também se preocupa 

pouco em desenvolver essa capacidade de reflexão. O próprio Ministério da Educação 
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(MEC), no documento Referenciais para a Formação de Professores, reconhece as 

desvantagens do modelo em que se baseiam os processos de ensino e aprendizagem nos 

cursos de formação inicial e continuada, dentre as quais podemos citar a concepção autoritária 

– “cabendo aos professores um papel passivo de receptor de informações e executor de 

propostas, e não coparticipante do planejamento e discussão do próprio processo de 

formação” (BRASIL, 1999, p. 24) – o enfoque instrumental – onde “as práticas de formação 

destinam-se a preparar o professor para ser um aplicador e um técnico, e não um profissional 

com domínio de sua prática e autonomia para a tomada de decisões” (BRASIL, 1999, p. 24) – 

além do fato de esses profissionais (na condição de aluno) não experimentarem, em seus 

processos de aprendizagem, o que lhes sugerem como necessário e bom para seus alunos, ou 

seja, as “práticas orientadas para o desenvolvimento do pensamento crítico, da aprendizagem 

ativa, da criatividade, da autonomia, de valores democráticos, do exercício da cidadania.”. 

(BRASIL, 1999, p. 25).  

Muito embora o governo reconheça, em seus documentos, a necessidade de práticas 

educativas orientadas para o desenvolvimento do pensamento crítico e para o exercício da 

autonomia e de uma formação continuada, não há, na prática, investimentos oficiais que 

subsidiem essa formação e que capacitem educadores para que esses ideais se tornem 

realidade no sistema educacional.  

Se por um lado é difícil desenvolver a capacidade reflexiva nos profissionais, por 

outro “é fácil para os profissionais, os professores, neste caso, deixá-la adormecer, embalada 

pela automatização das rotinas que se seguem às descobertas que um dia fizeram resolver um 

determinado problema”. (ALARCÃO, 1996).  

Muitos professores esperam melhorar seus conteúdos e a metodologia de suas aulas 

por meio de cursos rápidos de reciclagem, que para eles significam inovação e atualização, 

mas que também podem ser interpretados como repasse de informações a serem aplicadas em 

sala de aula, significando uma “racionalidade técnica” (ou tecnicismo) arraigada há muito no 

nosso sistema de ensino. De fato eles se veem como técnicos ou como profissionais 

conscientes de sua ação em busca de uma cidadania crítica? Eles se percebem capazes de 

pesquisar e elaborar uma teoria que emana de sua experiência ou apenas se veem como 

repassadores de conteúdos e conhecimentos, executores de tarefas propostas por instituições 

ou por outros profissionais? (ALARCÃO, 1996) 

De outra parte devemos compreender que sem um apoio da escola, principalmente no 

que se refere a um acompanhamento pedagógico da parte da coordenação, essas reflexões não 

poderiam acontecer nesse espaço. Esse apoio inclui não só um planejamento sistemático e 
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organizado, mas também a disponibilização e organização de momentos de reflexão no 

coletivo de professores. Como atesta Alarcão (1996), o supervisor/orientador – na realidade 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza nos referimos à figura do coordenador pedagógico − 

deve desenvolver a função de promover estratégias que fomentem nos professores o desejo de 

refletir e, mediante a reflexão, a vontade de se desenvolverem em continuum. 

Precisamos pensar estratégias de reflexão no coletivo de professores que possibilitem 

o desenvolvimento de saberes essenciais a um ensino voltado para as habilidades 

metacognitivas. Que saberes são esses? Saberes como mediar a aprendizagem ativa do aluno, 

conhecer as estratégias de ensinar a pensar, auxiliar os alunos na busca de uma perspectiva 

crítica dos conteúdos, desenvolver a capacidade comunicativa do aluno, respeitar as 

diferenças, desenvolver atitudes éticas perante a vida, ambiente e relações humanas, que 

formem leitores críticos e que exerçam sua autonomia diante da aprendizagem (LIBÂNEO, 

2001). 

Esses saberes precisam ser elaborados pelas professoras com apoio em suas 

experiências e conhecimentos prévios. Tomamos aqui emprestada a noção de competência de 

Perrenoud (1999), que envolve a capacidade de agir eficazmente em situações, com amparo 

em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Isso implica dizer que os saberes da experiência 

têm peso importante na realização da competência docente.  

As potencialidades se transformam em competências não por meio da maturação do 

sistema nervoso, mas pelas aprendizagens mediadas. Para que as professoras desenvolvam 

competências metacognitivas em seus alunos, é necessário que elas elaborem essas 

competências em si mesmas, que vivenciem experiências de autonomia, que planejem, 

controlem e avaliem as próprias práticas. 

Concluímos, com as análises dessa etapa diagnóstica, que não é suficiente ensinar as 

crianças a ter um domínio da habilidade de ler e escrever, nem é suficiente ter o desejo de 

ensiná-las a pensar por si mesmas. Confirmamos, portanto, nossa hipótese de que é necessário 

se desenvolver um trabalho eficiente na promoção da autonomia desses sujeitos com vistas a 

torná-los conscientes de sua aprendizagem.  

Esse trabalho pode ser feito possibilitando aos educadores uma formação continuada 

que não se limite a um embasamento teórico, mas que permita um acompanhamento de suas 

práticas dentro de seu contexto de trabalho, levando-os a rever constantemente essas práticas 

apoiadas em conhecimentos científicos. Os dados observados na fase exploratória reforçaram 

ainda mais a nossa pretensão de realizar uma pesquisa-ação que atenda ao objetivo de 
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desenvolver, em parceria com as professoras, uma formação e um acompanhamento voltados 

para um ensino metacognitivo da leitura e escrita. 
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6 A APROPRIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS METACOGNITIVOS E AS 

TRANSFORMAÇÕES  NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  NO CONTEXTO DA 

SALA DE AULA  

 

A gente precisa repensar a nossa maneira de aprender e a metacognição trabalha 

nesse sentido, de dar autonomia à criança, de dar responsabilidade a ela para 

procurar seus erros, de refletir em cima de seus erros. (ELISABETE). 

 

Qualquer intenção ou proposta do professor de mudança em suas práticas 

pedagógicas pressupõe, além do desejo de estar implicado nesse processo, a superação de 

barreiras atitudinais e procedimentais, tornando-se necessárias a internalização de 

conhecimentos essenciais a um ensino metacognitivo, a reflexão e quebra de paradigmas 

atitudinais e o redimensionamento das práticas pedagógicas. 

Nesta sessão veremos como se efetuaram a apropriação dos conhecimentos 

metacognitivos e as transformações das práticas pedagógicas e das interações em sala de aula, 

de forma a proporcionar um ensino direcionado a trabalhar nos alunos suas competências 

metacognitivas e, consequentemente, desenvolver seus processos cognitivos, uma vez que 

estes estão inter-relacionados. 

 

6.1 A apropriação dos conhecimentos metacognitivos 

 

A apropriação dos conhecimentos sobre a metacognição e o redimensionamento da 

prática das professoras não se concretizaram de forma imediata, mas foram se processando 

gradativamente no decorrer das etapas da pesquisa. Como quaisquer outras elaborações do 

conhecimento, não se deram de forma linear, mas foram fruto de uma formulação gradativa, 

por via da internalização.   

Como vimos, segundo Vygotsky (1991), a internalização é entendida como a 

elaboração interna de uma operação externa, ou seja, os processos cognitivos vão se 

constituindo “de fora para dentro”, primeiro no nìvel social (interpsicológicas) e depois no 

plano individual (intrapsicológica). Esses processos vão se desenvolvendo e consolidando 

mediante sistemas semióticos de representação, à medida que o sujeito vai atribuindo sentido 

a eles. O processo pelo qual a pessoa internaliza não é, entretanto, um processo de absorção 

passiva, pois pressupõe uma atividade do sujeito, que ressignifica suas ações. 

O discurso de Elisabete na entrevista de avaliação da pesquisa demonstra claramente 

essa afirmação: 
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Eu acho que da forma como a criança aprende, eu também fui aprendendo com você 

e fui me convencendo com o passo a passo, e percebi que a criança também não se 

percebe de um dia para o outro, que isso é um aprendizado, que, enquanto ela não 

atenta pra questão de como ela aprende, o que ela deve fazer para aprender, ela fica 

dispersa, ela fica incomodada porque ela não sabe, ela fica desatenta, ela não tem 

vontade de fazer porque ela não sabe, mas a partir do momento que ela se percebe 

aprendendo e o que ela faz para aprender, ela se sente motivada [...]. Eu fiz esse 

comparativo, da mesma forma que a criança se percebe, o educador também não se 

convence de um dia para o outro, e eu também aprendi muito com minhas crianças 

porque a gente vai se convencendo com as experiências que a gente tá tendo. 

 

Parece que, para Elisabete, o primeiro passo para a apropriação de seus conhecimentos 

─ e isso vale não só para os referentes ao da metacognição, mas também aos demais (como 

ela dá o exemplo do construtivismo) − é se convencer de que aquele conhecimento é válido, é 

bom e aplicável aos alunos. Esse conhecimento só encontrou espaço na sua prática à medida 

que ela lhe atribuiu um sentido. O sentido que ela encontrou foi a transformação na 

aprendizagem do aluno e não apenas a sua transformação. Enquanto as mudanças se davam 

no contexto docente, Elisabete não se mostrou empolgada com as suas ações. Desde o 

momento em que essas transformações chegaram de forma concreta até os alunos, ela 

demonstrou um envolvimento muito maior na pesquisa, elaborando inclusive atividades que 

os levassem a pensar sua aprendizagem.  

Isso nos conduz a refletir que os professores geralmente alteram suas práticas quando o 

conhecimento novo não é incoerente com o referencial que possuem ou quando, como 

enuncia Libâneo (2002), conferem sentido ao seu modo habitual de agir na sala de aula, ou 

seja, quando traz consequências desejáveis para seu trabalho. As palavras de Elisabete, 

quando da formação, confirmam essa ideia: “Você tem que estar sempre utilizando o que é 

melhor para o seu aluno, o que você vê que dá resultado”. 

No caso de Elisabete, o novo conhecimento conferiu sentido à sua prática quando 

passou a dar respostas às problemáticas de aprendizagem dos alunos. A esse respeito, 

Feldman (2001, p. 107) escreve: 

 
[...] Qualquer posição teórica é difícil de ser assimilada por professores e educadores 

se não resolve o problema prático de aprender e ensinar [...]. Nesse sentido, a 

interação e negociação significativa sobre conteúdos instrumentais pode ser um 

passo necessário para a reformulação das teorias. Além disso, trabalhar sobre 

propostas que resultem em práticas exitosas e possíveis de realizar por professores 

pode abrir melhores possibilidades para a reconstrução dos fundamentos teóricos, 
desenvolver princípios e ampliar a base aplicável dos conhecimentos. 
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A experiência de trabalhar com uma proposta de ensino metacognitivo que resultaram 

em maior êxito dos alunos nas tarefas em seus desempenhos abriu possibilidades de Elisabete 

reconstituir suas práticas e postulados teóricos.  

A compreensão de Elisabete corrobora ainda a ideia de Rosa (2000) de que toda 

mudança nasce do casamento entre a necessidade e o desejo. Não adianta ter-se um discurso 

de mudança se essa não é sentida como importante para cada um. As mudanças qualitativas 

na prática da sala de aula dessa professora só ocorreram eficazmente quando ela compreendeu 

e aceitou como suas essas mudanças. Isso é verdade não somente em relação a esta pesquisa, 

mas também à forma como esta se apropriou dos conhecimentos sobre o construtivismo, ao 

longo de sua prática docente: 

 
A minha experiência como professora alfabetizadora: eu era uma professora que 

trabalhava com as famílias e as crianças aprendiam. Quando veio o construtivismo, 

eu me desconstruí. Mas eu não acreditava e tinha que trabalhar o construtivismo e as 

formações que nos davam eram todas fragmentadas. Como é que eu como 

educadora ia acreditar naquilo, ia trabalhar com aquilo que não acreditava? Com o 

passar dos anos, em 2004 veio o PROFA. Foi o PROFA que me fez acreditar, 

porque a gente viu desde o princípio a prática da professora. Eu não acreditava que a 

criança aprendesse a ler com o texto. Eu achava que ela aprendia com a palavrinha. 

Quando veio o PROFA, o que a gente descartava no que era tradicional, o decoreba, 

o construtivismo passou a valorizar, o que ele sabia de có. E aí a gente começou só a 

colocar os fonemas no lugar. Foi aí que eu passei a creditar que a criança aprendia a 

ler com o texto, de preferência um texto que ele soubesse de có, que era o que a 

gente descartava no tradicional. Aí a gente aproveitou o que eles sabiam de có, que 

eram as cantigas, as parlendas, a vivência das crianças, as brincadeiras das crianças. 

A gente começou a trabalhar, a gente viu desde o princípio até o final 

(ELISABETE). 

 

Como podemos perceber nas palavras de Elisabete, proferidas em diferentes situações 

(formação, entrevistas de explicitação e de avaliação), a apropriação dos conhecimentos se dá 

gradativamente, à medida que o sujeito vai atribuindo significado a esses conhecimentos e à 

proporção que eles ajudam a responder a questões de sua prática, ampliando-a de forma a 

trazer benefícios para a aprendizagem.  

Da mesma forma, esses novos conhecimentos adquiriram significados para Lia à 

medida que respondiam aos seus anseios de modificar suas práticas, uma vez que ela não 

estava satisfeita com a forma como estava ensinando: 

 

Eu estava em busca de algo para minha formação, e até a motivação mesmo, porque 

eu sei que o modo como eu estava ensinando não estava legal. Motivar os alunos, 

me motivar, melhorar o ensino e fazer com que os meninos aprendessem.  Eu já 

estava aberta para isso, não precisei me convencer, o que vier eu sei que é bom, eu 

sei que é útil (LIA). 
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Lia mergulhou desde o inicio na proposta de um ensino metacognitivo, pois tinha uma 

necessidade de adequar suas práticas às necessidades das crianças que não estavam avançando 

como ela gostaria. Embora ela também estivesse preocupada com a aprendizagem das 

crianças, não precisou esperar se convencer pelos resultados dos alunos porque já sabia que 

eram insatisfatórios e que ela mesma precisava mudar sua prática. A pesquisa chegou para ela 

como essa oportunidade de mudança, tida como boa e desejada. 

Como veremos mais adiante, algumas mudanças nas práticas de Lia foram 

concretizadas ainda na formação. Essas mudanças podem ser explicadas em parte por essa 

necessidade de reformular suas práticas, pois elas já não estavam dando conta da demanda dos 

alunos e dos seus anseios de uma atuação profissional mais competente.  

A formação, o ensejo de momentos coletivos de reflexão, a visualização de modelos 

por nós propostos na etapa de acompanhamento foram ponto de partida para o 

reconhecimento de que o repensar da prática deve constituir uma necessidade constante. O 

professor não consegue fazer essa reflexão sozinho, em meio a uma atuação solitária, sem a 

interação com os colegas e profissionais da escola que façam valer dispositivos espaço-

temporais que propulsionem um trabalho sério de reflexão sobre suas práticas. Como acentua 

Schön (1992, p. 87),  

 
[...] o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto 

institucional. O professor tem de se tornar um navegador atento à burocracia. E os 

responsáveis escolares que queiram encorajar os professores a tornarem-se 

profissionais reflexivos devem tentar criar espaços de liberdade tranquila onde a 

reflexão-na-ação seja possível. 

 

Libâneo (2002) e Pimenta (2002) já apontavam para a necessidade de o professor não 

limitar suas reflexões ao contexto de sua sala de aula, mas ampliá-las aos condicionantes 

estruturais de seu trabalho e suas relações. Torna-se difícil o professor exercer a prática 

reflexiva se não compartilha suas ideias com o grupo de profissionais da escola e se não é 

participante das soluções dos problemas desta. 

Na etapa de acompanhamento, aconteceram duas sessões de análise das práticas em 

que as professoras tiveram oportunidade de fazer novas reflexões sobre suas práticas, de 

confrontar com as teorias estudadas e trocar experiências conosco e com a colega. 

Em uma dessas sessões, a professora Elisabete havia falado que tinha melhorado 

bastante a sua prática, mas que os alunos com maiores dificuldades (sua maior preocupação) 

haviam avançado pouco. Ela se angustiava com aqueles que tinham um ritmo mais lento, que 

eram justamente os repetentes, fora de faixa, os que não eram motivados. Ela considerava que 

a motivação (ou não motivação) era o que mais importava na aprendizagem, juntamente com 
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o apoio da família. Debatemos a ideia de que cada um tem um ritmo diferente e que se 

beneficiam de variadas estratégias de ensino, que o professor pode identificar o que motiva o 

aluno para poder, a partir daí, elaborar diferentes estratégias para envolvê-los nas atividades, e 

sugerimos a leitura de um texto que faz a relação entre a motivação e a aprendizagem inicial 

da alfabetização. Entendemos a angústia da professora que se cobra muito e nos dispusemos a 

ajudá-la  a pensar algumas atividades que envolvessem os alunos com dificuldades.  

No decorrer da pesquisa, contudo, quando ela passou a perceber modificações na 

atitude dos alunos, foi demonstrando uma expectativa em relação ao trabalho com a 

metacognição, questionando-nos e a si mesma, sobre sua atuação, se estava proporcionando o 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas nos alunos e como poderia desenvolver 

atividades que possibilitassem esse desenvolvimento. Na primeira sessão de análise das 

práticas, ela comenta: “no começo foi difìcil, eu até comentei com Lia que não via resultados 

da metacognição, depois eu vi que os resultados eram a longo prazo e fui percebendo as 

mudanças”.  

Elisabete foi percebendo que trabalhar aspectos metacognitivos não era perda de 

tempo, uma vez que possibilitava a alguns alunos se organizarem melhor para obterem um 

bom aprendizado. A partir do momento em que percebeu isso, passou a se preocupar mais 

com atividades direcionadas para que os alunos se autoavaliassem e o que era necessário 

melhorar, havendo a incorporação de estratégias para um ensino metacognitivo: 

 
Era aquela questão que eu sempre passava para ti: eu preciso encontrar um meio de 

motivar a criança porque eu percebo quando ela está motivada, ela aprende sozinha, 

ela tem vontade de fazer. O que fazer para que ela se torne motivada? Eu achava que 

a motivação vinha só dos pais estimulando, da conversa do professor, de um abraço, 

de um incentivo, de um agrado. Aí eu percebi que, além disso, tem a questão de 

como aprender, o que fazer para aprender. Tem algumas crianças que percebendo 

aprendendo, observando como elas aprendiam, como foi o caso do José, da Mara 

[...]. Então a gente vê que a metacognição ajuda, quando a criança se percebe, 

percebe como aprender [...]. (ELISABETE) 

 

Esse aspecto da mudança nos alunos foi essencial para essa professora se “convencer” 

de que o trabalho reflexivo junto a estes tinha retorno, pois estava entrando num terreno mais 

firme e sabia que podia seguir com suas intervenções. 

O que levou Elisabete a achar que suas intervenções metacognitivas serviram mais a si 

do que aos alunos? Seria uma preocupação com o pragmatismo e resultados imediatos? Muito 

embora ela tenha essa preocupação com os resultados, desejou responder a questões práticas 

que beneficiassem os alunos. Parece que, quando os conhecimentos não oferecem respostas às 
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problemáticas colocadas na prática, surge uma barreira à incorporação desses novos 

conhecimentos (LIBÂNEO, 2002). 

As professoras estavam preocupadas em como as suas intervenções chegavam até o 

aluno, como ele aprendia o novo conhecimento, se realmente desenvolvia habilidades 

metacognitivas, se fazia usos delas no cotidiano. Ao se dar conta das modificações de suas 

práticas, as professoras também estavam atentas às modificações apresentadas pelos alunos, 

numa relação de mão dupla, de retroalimentação. É como se ambos, professoras e alunos, 

formulassem juntos, quase que simultaneamente, esse novo conhecimento e novas 

experiências.  

É claro que o docente tem uma intencionalidade, um propósito de atingir objetivos 

pedagógicos, e precisa, para isso, se planejar e se preparar, mas o feedback do aluno é muito 

importante para ele, porque lhe serve de espelho para visualizar seu trabalho, rever as suas 

práticas, repensar as estratégias, ajustar os erros, transpor os obstáculos. É com a motivação e 

o engajamento do aluno na tarefa que o próprio professor vai se motivando, confirmando suas 

hipóteses e se convencendo de que é possível não somente transformar a sua prática, mas 

também modificar o aluno. Para ele, não há ensino, se não há aprendizagem. 

Algumas falas da professora Elisabete, na entrevista de avaliação da pesquisa, levam a 

inferir que a apropriação de conhecimentos e o redimensionamento da prática só fazem 

sentido para as professoras, quando há uma aplicabilidade desses conhecimentos na 

aprendizagem, ou melhor, quando observam resultados nos alunos. A compreensão de que a 

pesquisa inicialmente serviu mais para si do que para os alunos mostra a preocupação da 

professora em obter resultados em curto prazo na aprendizagem. Essa ideia é ratificada 

quando ela afirma que “para mim não foi fácil de me convencer”.  

A profissionalização do professor é caracterizada por esse pensamento pragmático, 

que relaciona ideias e ações e avalia as condições de aplicação de princípios gerais a situações 

particulares relacionadas a atividades em sala de aula.  Daí surge uma das grandes 

dificuldades de comunicar aos professores o conhecimento prático estratégico. Como bem 

exprime Sacristán (1995, p. 83), o esquema estratégico reflete “a capacidade formal dos 

professores para articular esses dois componentes (ideias e práticas) numa determinada 

situação, que deve ser avaliada e analisada”. É um “princípio regulador a nível intelectual e 

prático, o que ele denominou como ordem consciente na ação” (SACRISTÁN, 1995, p. 83), a 

qual orienta os professores quanto à sucessão das ações, às adaptações e ajustes das atividades 

e à incorporação de elementos e recursos. O pensamento estratégico está, portanto, ligado às 

condições da prática, não são deduções retiradas da teoria, mas também não se trata de uma 



147 

 

prática sem teoria. É necessário incentivar a aquisição de uma consciência sobre a prática, 

sem desvalorizar a importância dos aportes teóricos. 

Isso nos faz reportar novamente à importância de se destinar momentos reflexivos in 

loco na escola que ofereçam subsídios teórico-práticos a uma atuação profissional de 

qualidade e de se ter uma coordenação pedagógica atuante no acompanhamento das práticas e 

não meramente uma figura que cobra o planejamento. Veremos mais adiante o papel do 

acompanhamento e das sessões de análise das práticas na apropriação dos conhecimentos e 

transformação das práticas pedagógicas pelo professor. 

Essas afirmações revelam que não basta adquirir conhecimentos durante o período de 

formação para que o sujeito se aproprie destes e repense sua prática. É necessário que haja um 

diálogo entre esses conhecimentos e a experiência em sala de aula, ou melhor, uma 

investigação, por parte do professor, das variáveis que intervêm na prática e de como estas 

auxiliam no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos.  

Nóvoa (1992) reconhece que as situações que os professores são obrigados a enfrentar 

e resolver apresentam características singulares, exigindo destes respostas únicas. Esses 

profissionais são competentes e possuem capacidade de autodesenvolvimento reflexivo. 

A sala de aula é muito dinâmica. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive 

as imprevistas, tornando difícil, muitas vezes, encontrar referências que ajudem a racionalizar 

a prática educativa. Nesse sentido, Zabala (1998) descreve duas formas para desenvolver a 

prática pedagógica: 

a) o professor desenvolve uma pesquisa sobre o problema prático, redimensionando 

algum aspecto de sua prática; e 

b) o professor modifica alguns aspectos de sua prática como resposta a um problema, 

depois de comprovar sua eficácia para resolvê-lo. 

Enquanto no primeiro caso o desenvolvimento da compreensão precede a decisão de 

mudar, no segundo, a ação inicia a reflexão. Para esse autor, o primeiro tipo de professor 

constitui uma projeção das inclinações acadêmicas, uma atuação mais racional em que a 

escolha das ações é feita com base em observações desvinculadas da situação, separando a 

investigação da prática. O segundo tipo representa com exatidão a lógica natural do 

pensamento prático.  

Parece-nos que a compreensão do ensino metacognitivo para Elizabete pode ser 

identificada no segundo caso, uma vez que ela “se convenceu” da importância de se trabalhar 

aspectos metacognitivos depois de comprovar sua eficácia na aprendizagem dos alunos. 
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Foi elemento-chave na internalização dos conhecimentos e da prática metacognitiva 

por essa professora a percepção de como alguns alunos, com base nas intervenções nossas e 

da docente, foram demonstrando mais atenção, concentração, interesse pelas atividades e 

melhor desempenho na leitura e escrita:  

 
No dia a dia a gente sempre indaga às crianças, antes de fazer as atividades, e depois 

das atividades, principalmente com aquelas que têm mais dificuldades, se ela achou 

fácil, se ela achou difícil, o que ela achou difícil [...]. Quando ele acha difícil, já me 

dá uma dica pra que eu o ajude, e ajude a ter consciência de superar aquela 

dificuldade e não errar mais, e eu me atento àquilo ali. No dia seguinte eu retorno a 

mesma pergunta pra ver se ele consegue superar aquela dificuldade e ele mesmo se 

perguntar: É isso que eu tenho que fazer? Tá faltando isso? Eu tenho que ler 

novamente? Eu tenho que fazer esse trabalho sistemático. Se eu faço um dia e passo 

dois dias sem fazer, eu já percebi que perde o fio da meada. Então eu tenho que fazer 

isso sistematicamente, cotidianamente para que as crianças fiquem mais atentas. Eu 

já percebi que elas já ficaram mais atentas a partir dessa sistematização. Por que no 

início eu não fazia isso todos os dias, após todas as atividades. Hoje eu já estou me 

trabalhando porque eu também estava aprendendo.  Para mim era um aprendizado 

trabalhar a metacognição. Então, eu estou aprendendo que esse trabalho sistemático 

faz com que as crianças tenham essa responsabilidade de se corrigirem de 

procurarem seus erros [...]. (ELISABETE, na sessão de análise das práticas). 

 

Eu me sentia angustiada porque eu estava sentindo pouco efeito, eu não estava 

vendo resultado. E depois eu fui perceber que o resultado não sai de imediato, que 

isso não é a curto prazo. Mas o gostoso é isso. À medida que vai surtindo efeitos, 

são coisas que ficam na criança para sempre. Ela sempre vai carregar com ela aquela 

atitude, aquela autonomia, aquela responsabilidade. Demorou, mas tornou-se para 

elas uma prática (ELISABETE, na entrevista de avaliação). 

 

Por meio da avaliação das suas práticas e da percepção de como as crianças iam 

evoluindo em suas aprendizagens e em suas autonomias, a compreensão inicial da professora 

Elisabete sobre o problema foi se transformando. Ela foi percebendo que o trabalho com a 

metacognição deve ser sistemático, em que a professora deve estar constantemente fazendo 

intervenções no sentido de ajudar os alunos a tomarem consciência de suas dificuldades e 

superá-las.  

Cardoso et al. (1996) lembram que fazer uso da metacognição, pensar sobre o pensar, 

requer esforço e recebe a influência de fatores afetivos como motivações e atitudes e valores. 

Só saber o que tem que ser feito não basta, é necessário agir sistematicamente, fazer do pensar 

sobre o pensar um hábito. A sistematicidade de que tratou Elisabete diz respeito tanto à sua 

prática em sala de aula, quanto ao exercício metacognitivo que os alunos devem fazer. O 

professor deve insistir em atividades e estratégias que levem o aluno a pensar e refletir sobre 

sua aprendizagem até que essa reflexão seja internalizada e realizada de forma autônoma pelo 

aluno. 
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Embora Lia apresentasse um desejo de reformular suas práticas desde o início da 

pesquisa, no sentido de atender as necessidades dos alunos, que segundo ela avançavam 

pouco, e já tivesse demonstrado empenho em desenvolver atividades metacognitivas durante a 

formação, ela também foi adquirindo segurança dessa prática e ampliando suas estratégias de 

ensino ao longo da pesquisa. A evolução do desempenho das crianças e a conquista 

progressiva da autonomia também constituíram fatores motivadores para que ela continuasse 

investindo na proposta de um ensino metacognitivo. 

A ação reflexiva, desencadeada por uma problematização da prática, ao buscar 

soluções para os problemas dos quais as professoras se importavam, exigiu intuição, emoção e 

paixão, aspectos que para Lalanda e Abrantes (1996) animam os professores perante as 

adversidades, mas não cegam ante a realidade. 

Podemos dizer, pois, que a apropriação dos conhecimentos e as transformações das 

práticas foram se estabelecendo concomitantemente e de forma dialética. À medida que os 

novos conhecimentos permitiam uma análise do agir pedagógico, as mudanças operadas com 

apoio nessa análise, imprimiam novos significados a esses conhecimentos, ampliando-os, 

numa relação de retroalimentação. Como bem atesta Sacristán (1995, p. 76), 

 
A mudança em educação não depende diretamente do conhecimento, porque a 

prática educativa é uma prática histórica e social que não se constrói a partir de um 

conhecimento científico, como se tratasse de uma aplicação tecnológica. A dialética 

entre conhecimento e ação tem lugar em todos os contextos onde a prática acontece.  

 

Existiu uma comunicação constante entre pensamento e ação que foi moldando a 

prática das professoras. Essa comunicação ocorreu desde a etapa de formação, passando pelo 

acompanhamento até a fase de avaliação. 

Outro aspecto importante na internalização desses conceitos foi a oportunidade de nos 

observar desenvolvendo algumas atividades e intervindo diretamente junto aos alunos, o que 

contribuiu significativamente para a compreensão da importância de um trabalho 

metacognitivo. Na entrevista de avaliação, Elisabete expressa a importância do nosso modelo 

de atuação: 

 
Quando eu te via fazendo as perguntinhas e as crianças prestando atenção, o que eu 

gostaria de ouvir, isso foi me convencendo. Ah, eu tenho que fazer isso é sempre 

[...]. Para mim você foi o modelo da prática. A minha prática não estava me 

convencendo, mas a partir do momento que eu te vi fazendo aquilo ali, é por aí o 

caminho mesmo. 

 

A professora Lia reconheceu que nossa presença lhe deu mais segurança para atuar 

(veremos mais adiante no diálogo na entrevista de avaliação), mas apresentou a formação e os 
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momentos de reflexão como essenciais na transformação de suas práticas, muito embora a 

presença da pesquisadora durante o acompanhamento tenha dado mais segurança no seu 

trabalho:  

 
Esse primeiro momento, da formação, tinha que acontecer, e os momentos 

autoavaliação foram válidos por conta da avaliação que a gente faz, e dividir as 

angústias, as incertezas (referindo-se aos momentos de reflexão) [...]. A sua presença 

na sala me deu mais segurança. 

 

Embora reconheçamos que todas as etapas da pesquisa tenham sido decisivas na 

apropriação dos conhecimentos e transformações das práticas, podemos dizer que elas tiveram 

pesos diferentes para os sujeitos da pesquisa. Ao serem indagadas sobre o papel que cada uma 

dessas etapas teve em suas aprendizagens, Lia apontou a formação e os momentos de reflexão 

como os que mais a influenciaram, e Elisabete reconheceu nossa participação durante a etapa 

de acompanhamento como o aspecto mais decisivo nas transformações de sua prática: 

 

PESQUISADORA – O que mais influenciou as transformações das práticas? 

ELISABETE – [...] Me influenciou tudo: o seu posicionamento, a forma como você 

lidava com as crianças, as nossas reflexões. Tudo isso contribuiu [...]. Demorou, mas 

tornou-se para elas uma prática.  [...] Se não houvesse uma reflexão, eu ficaria 

perdida, eu precisava de uma pausa sempre para gente ver o que estava faltando, que 

a gente estava aprendendo, que estava necessitando, que a gente estava achando. No 

inicio o primeiro contato que a gente teve, foi na formação esse momento realmente 

tinha que acontecer [...]. Conhecer o que é a metacognição e esses instrumentos foi 

válido por conta da avaliação que a gente faz na sala [...]. 

PESQUISADORA - Você acha que alguns desses a formação, o meu 

acompanhamento, o dia a dia na sala, e os momentos de reflexão teve algum que 

influenciou mais na sua prática? 

LIA - Foi o primeiro e o segundo, foi a formação e autoavaliação (o momento da 

reflexão). 

ELISABETE - Pra mim foi o modelo da pratica, pra mim você foi o modelo da 

prática. A minha pratica não estava me convencendo, mas a partir do momento que 

eu te via fazendo aquilo ali, é por ai o caminho mesmo, então foi o 

acompanhamento. 

LIA - E a sua presença na sala me deu mais segurança. 

 

Enquanto para a professora Elisabete os fatores que mais contribuíram para a 

internalização de conhecimentos e práticas voltadas para um ensino metacognitivo foram a 

percepção de que esses conhecimentos trazem benefícios para os alunos e a nossa observação 

no desenvolvimento de atividades, para a professora Lia foram a aquisição de conhecimentos 

com base na formação, a autoavaliação e os momentos de reflexão. 
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Percebemos, com essas análises, que os professores, assim como os alunos, 

demonstram diferentes estilos de aprendizagem. Alguns aprendem mais pelos modelos, outros 

por via de discussões e reflexões teórico-práticas. O que não podemos descartar, em uma 

formação de professores, é a utilização de estratégias e meios diferentes para que eles se 

apropriem de novos conhecimentos e práticas. Como vimos, cada etapa da pesquisa teve sua 

relevância e serviu de complemento às demais, muito embora as professoras tenham 

encontrado maior facilidade numa ou noutra. Todas foram consideradas essenciais pelas 

professoras.  

A formação, o acompanhamento, os momentos de reflexão da prática e avaliação da 

pesquisa foram estratégias pensadas num conjunto, na qual cada uma se complementava, 

articulava teoria e prática e ressignificava a atuação profissional das professoras. É provável 

que se faltasse alguma delas, o resultado não teria sido o mesmo. 

Veremos no próximo tópico o que as professoras aprenderam com a formação. 

 

6.1.1 O que as professoras aprenderam com a formação 

 

O modelo de formação proposto pela pesquisa procurou respeitar os conhecimentos 

prévios das professoras, trabalhou situações práticas, seja em situação real ou simulada, o que, 

segundo Alarcão (1996), possibilita ao profissional uma visão abrangente dos seus problemas 

e uma reflexão com o observado e o vivido, e utilizou uma metodologia de aprender a fazer 

fazendo (praticum), levando as professoras a uma elaboração ativa do conhecimento.  

Como bem atesta Goméz (1992), o conhecimento científico, teórico, só pode ser 

considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado significativamente aos 

esquemas mais genéricos dos professores, quando estes interpretam a realidade concreta em 

que vivem e quando organizam as próprias experiências.  

A formação proposta pela pesquisa em questão teve essa preocupação de relacionar a 

teoria com situações concretas da realidade das professoras, possibilitando, mediante debates 

e discussões, reflexões que levassem a repensar a prática desde visão nova, uma perspectiva 

com devida consistência teórica e atenta aos saberes de experiência. Nas palavras das 

professoras pesquisadas, há o reconhecimento de que essa forma de se trabalhar a formação 

facilita a compreensão do objeto estudado:  

 
A forma como L. (pesquisadora) trabalha com a gente é boa, a gente consegue 

compreender e ela cita muitos exemplos, também já teve muitas vivências. E 

também a gente já trabalha com isso, facilita nossa compreensão. (ELISABETE). 
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Vimos no percurso metodológico que a formação se constituiu no estudo teórico sobre 

a metacognição, na autoavaliação das práticas pedagógicas das professoras e na elaboração do 

planejamento das práticas. Abordaremos, nos subitens a seguir, a importância das discussões 

teóricas e da realização do planejamento na apropriação dos conhecimentos metacognitivos e 

transformações das práticas. A autoavaliação das práticas será retomada mais adiante quando 

estivermos tratando da percepção das professoras sobre as práticas desenvolvidas no tópico 

6.4. 

 

6.1.1.1 As discussões teórico-práticas 

 

Durante a formação, realizada no período de 18 de outubro a 1º de novembro, as 

professoras se mostraram bastante envolvidas e desejosas de aprender mais. A participação 

das três professoras foi muito significativa e as discussões muito ricas. Elas se sentiram à 

vontade em se posicionar, dar opiniões, questionar, discordar. Estavam abertas a novas ideias. 

Em alguns momentos, participaram também da discussão e decisão da metodologia da 

formação: 

 

PESQ – Vocês preferem ler todo? Vai levar mais do que a manhã toda porque a 

gente vai parar, discutir, mas não tem problema não. 

LIA – A não ser que essa primeira leitura, a gente não se detenha muito nela. 

ELISABETE – É melhor a gente ler em voz alta, ao mesmo tempo. A gente vai 

lendo e comentando. 

PESQ – A metodologia hoje vai ser, então, a leitura coletiva e o debate. Quem 

quiser parar e interromper, para e interrompe. 

 

 Aliado a essa abertura, o ambiente acolhedor e de respeito ao pensamento das 

professoras facilitou a aprendizagem de conteúdos. Durante essa etapa de formação, ao 

trabalharmos o conceito de metacognição, as professoras se sentiam à vontade em participar e 

iam interagindo, tentando descrevê-lo, na busca de compreendê-lo e internalizá-lo:  

 
A cognição é o que eu sei. A minha metacognição é fazer essa reavaliação, de ter 

bem claro o que eu sei, o que eu não sei e o que eu preciso fazer para saber... Como 

é interessante, é bem profundo... Para a metacognição, eu, Débora, professora, tenho 

que saber tudo isso em mim mesma para que eu possa ver no meu aluno, não é? 

(DÉBORA). 
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 Transcrevemos parte de um diálogo ainda no primeiro dia de formação, que também 

ilustra essa tentativa de internalização do conceito: 

 
PESQUISADORA - (Continua o conteúdo, dando exemplos práticos da sala de aula 

das professoras): [...] Quando você pergunta: porque você fez assim? Você não está 

apontando o erro. O aluno responde: Ah, professora, eu usei isso, isso, isso. Quando 

o aluno é capaz de descrever o que ele fez para realizar aquela atividade, para 

aprender, ele está tomando uma atitude metacognitiva. 

DEBORA – Mesmo que ele não tenha acertado. É interessante isso aí, mas a gente 

tem que ver mais coisas. 

LIA– É trabalhar em cima do erro. 

DEBORA - É o caminho que eu percorri para dar aquela resposta. Eu tenho 

consciência que percorri aquele caminho, Por exemplo, um problema matemático. 

Pode não ser o que o professor queria, mas eu procurei aquele caminho e tenho 

noção, consciência de que procurei aquilo ali. Então isso é metacognição. 

PESQUISADORA – Se ele usou essa estratégia, mas ele não sabe dizer como usou, 

ele só usou a cognição. Ele tem que saber dizer como ele fez.  

LIA – Os passos, os processos. 

 

A apropriação do conceito pressupõe, portanto, uma compreensão deste. Ao fazerem 

essas afirmações, as professoras demonstraram um esforço de compreensão do conteúdo dado 

e uma tentativa de confirmar que estão compreendendo corretamente. Retomando o conceito 

de metacognição de Flavell, já estudado, podemos dizer que as professoras tinham 

consciência de seus processos cognitivos, à medida que controlavam suas aprendizagens, 

tentando definir os conceitos que estavam sendo assimilados. Interessante é observar que 

ainda não havíamos tratado especificamente do erro e Lia já havia se antecipado em sua fala, 

ressaltando-o como aspecto no qual a metacognição podia ser trabalhada. 

A formação permitiu às professoras o acesso a conhecimentos teórico-práticos 

cientificamente comprovados como potencializadores de situações de aprendizagem 

significativas. Não só isso, porém; ela possibilitou a articulação constante com o trabalho 

desenvolvido no cotidiano da sala de aula, de forma que as professoras também eram 

confrontadas com suas aprendizagens e levadas a refletir sobre a própria atuação profissional, 

a reconhecer a que distância essa atuação se encontrava em relação aos referenciais teóricos 

recentes que abordam os processos cognitivos e metacognitivos. 

 

DÉBORA – Quer dizer que eu já faço isso com meus alunos, sem saber. Às vezes a 

gente faz isso sem saber. Eu digo é muito para eles: quando vocês estão fazendo 

uma questão, muitas vezes vocês estão fazendo na pressa, sem análise. Faça uma 

análise depois para você ver como você descobre coisas que você gostaria de ter 
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colocado, ou de ter retirado. Tem aluno meu que diz: professora eu errei essa da 

prova, mas eu li e aí acertei. Isso é metacognição, não é? 

ELIZABETE – É. 

 

A fala de Débora demonstra que ela realizava algumas intervenções que levavam os 

alunos a desenvolverem uma percepção analítica e crítica de suas tarefas. Essas intervenções, 

no entanto, não eram sistematizadas, ou seja, não eram pensadas com um objetivo específico, 

mas emergiam algumas vezes no calor das discussões em sala. Para desenvolver no aluno 

competências metacognitivas, é preciso um trabalho mais sistemático e contínuo, que esteja 

presente no planejamento, desde os objetivos, conteúdos, metodologia, até as estratégias de 

intervenção. Mais adiante na formação, Débora reconhece a importância e a necessidade de se 

sistematizar um trabalho que desenvolva nos alunos a metacognição: 

 

A meta (referindo-se à metacognição) não é uma coisa eventual, você vai planejar 

para atingir, não é uma atividade como ela pegou para suprir um espaço, pra suprir 

uma carência de espaço [...].  Muitas vezes essa aplicação que você preparou lá no 

seu plano, ela poderá não dar certo porque a aula também, ela gira em torno do 

interesse do aluno, mas de qualquer maneira vai dar meta porque se o aluno tirar do 

meu foco, eu posso entrar no foco dele, porque de repente o aluno tem expectativas a 

respeito do texto. Já aconteceu muito na minha sala. Eu estava toda preparada pra 

levar por aqui e o aluno veio para cá e eu achei interessante porque eu não tinha 

pensado o sentido do texto daquele modo e aí eu achei conveniente. Eu acho assim, 

que algumas vezes a gente já desenvolve esse trabalho, mesmo que não seja assim 

tão sistemático, porque a gente tem que ter isso bem claro no planejamento. 

 

Essa professora participou ativamente da formação, sempre indagando, questionando, 

complementando alguma ideia. É fato lamentável que ela não pôde continuar nas demais 

etapas da pesquisa, pois, provavelmente, teria sistematizado intervenções metacognitivas a 

partir das novas aprendizagens. 

Percebemos, na fala anterior de Débora, a necessidade constante das professoras 

darem exemplos para confirmar se estão compreendendo corretamente, mostrando, mais uma 

vez o quanto a articulação com a prática é importante na assimilação de conceitos. De fato, 

essa articulação teórico-prática, aditada ao diálogo aberto entre nós e os sujeitos, possibilitou 

uma ampliação da visão sobre o conceito de metacognição. 

Antes da formação, logo após o diagnóstico da pesquisa e da escolha das professoras, 

realizamos entrevista individual para sondar algumas informações relevantes acerca de sua 

formação, o que pensavam a respeito da relação do aluno e o saber e do que sabiam sobre 

metacognição. Ao serem questionadas sobre o que entendiam por metacognição, as 

professoras demonstraram não conhecer esse conceito, conforme está no quadro 5. 
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Quadro 5 − Evolução do conceito de metacognição das professoras 
 

PROFESSORA CONCEITO INICIAL 

DE METACOGNIÇÃO 

CONCEITO DE METACOGNIÇÃO APÓS A 

FORMAÇÃO 

ELIZABETE Meta eu não sei, mas 

cognição é compreensão, faz 

parte do cognitivo, da 

compreensão da criança. 

Meta eu nunca ouvi falar. 

A metacognição auxilia na cognição porque ajuda o 

aluno a se autoconhecer, logo poderá tornar-se mais 

autônomo. Auxilia o educador a organizar estratégias de 

aprendizagem para conduzir melhor os conteúdos, pois 

ao conhecer metacognitivamente seus alunos (o que 

aprenderam, como aprenderam, o que eles conhecem dos 

seus erros, o que devem fazer para superá-los). Essa 

tomada de consciência também é referente ao educador 

que, à medida que conhece, torna-se um mediador mais 

eficaz, tornando seu aluno mais autônomo. 

DÉBORA Na verdade, eu não entendo 

sobre metacognição. Eu levo 

pelo nome. A cognição diz 

respeito a todo esse processo 

ligado ao aprender, mexe 

com o cognitivo. Eu associo 

a uma meta que eu vou ter 

para isso. Mas eu não sei 

explicar o que é 

metacognição. 

Metacognição é a tomada de consciência, é a capacidade 

de acompanhar seu próprio desenvolvimento. Consiste 

em trabalhar no aluno sua autonomia em relação à 

construção do conhecimento, podendo, assim, tornar-se 

ser ativo de sua aprendizagem, à medida que possibilita 

ao ser fazer um acompanhamento, ter um controle de 

como ele aprende, da importância dessa aprendizagem. 

Em relação à leitura e escrita, o aluno poderá refletir 

sobre a necessidade de se apropriar, de forma 

significativa, do ler e escrever. É a melhor forma para ele 

se apropriar da cultura letrada. 

LIA (rir) Tem alguma coisa a ver 

com a aprendizagem da 

criança. Como a 

aprendizagem acontece 

dentro dela, do pensamento 

lógico dela. Como acontece a 

aprendizagem, o processo, 

como vai progredindo. 

A metacognição é o conhecimento que o aluno tem de 

sua própria aprendizagem, a capacidade de refletir sobre 

suas dificuldades e erros Só que para isso, é preciso a 

mediação do professor, pois quando o professor faz 

questionamentos reflexivos a partir do erro do aluno, ele 

incentiva o educando a pensar, a avaliar-se e buscar 

novos caminhos. A metacognição é importante para a 

aprendizagem da leitura e escrita do aluno, pois, a partir 

da mediação, das releituras e reconstruções da escrita, o 

aluno se torna mais autônomo e, com isso, uma 

autoestima elevada. 

Fonte: elaboração própria 

 

Pelo Discurso das professoras, observamos que elas não conheciam o conceito de 

metacognição, nem mesmo ouviram falar dele. Tomando como base o conceito de Flavell 

(1976) já estudado (consciência de seus próprios processos e produtos cognitivos), elas não 

indicaram nenhuma pista que aproximasse desse conceito.  

Comparando essa compreensão inicial com as respostas apresentadas pela atividade 

escrita sobre os conteúdos aprendidos durante a formação, é notória a evolução conceitual 

das professoras em relação à metacognição e o quanto elas demonstraram compreender 

bem esse conceito. 

Para essas professoras, que não tinha noção do significado de metacognição (como 

mostramos há pouco em suas falas na entrevista inicial), parece que a formação teve papel 

primordial na assimilação desse conceito.  
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Vygotsky (1993) ensina que a criança adquire consciência de seus conceitos 

espontâneos relativamente tarde e que a capacidade de defini-los por meio de palavras aparece 

bem depois de tê-los adquirido. Entendemos que também, com relação ao adulto, quando 

começa a definir verbalmente esse conceito e a operar com ele de forma não espontânea, tem 

início o desenvolvimento de um conceito científico. Essa tentativa, portanto, de definir 

metacognição com as próprias palavras foi relevante para o desenvolvimento do conceito 

científico das professoras. 

Vale ressaltar que o conhecimento da Teoria Psicogenética e as noções de como 

alfabetizar de acordo com a proposta construtivista foram importantes não só na aceitação, 

como também na compreensão da importância de se trabalhar e desenvolver a metacognição 

dos alunos. Após relatarem como foram alfabetizadas, as professoras explicitaram a forma 

como alfabetizam. 

 
PESQUISADORA - E hoje como vocês ensinam? 

LIA– Do texto, do complexo para a palavra e a letra.  

ELISABETE – Hoje a gente não começa da letra para o todo...  

PESQ - Porque é importante começar do todo? 

ELISABETE - Porque onde eles andam, eles não veem esse fragmento, eles veem o 

todo...  

PESQ – E o que mais? Mais alguma coisa, porque começar do texto e não da 

palavra, das letras? 

ELISABETE - Quando vê começa pelo texto, você já vai mostrando também a 

variedade dos textos. O convite é de um jeito, a receita. Você já tá ensinando, 

mesmo que a criança aprender a ler, ele já pode diferencia um convite de uma 

receita, de um poema. Mesmo sem aprender a ler, ele está aprendendo outras coisas. 

E eles aprendem mais com aquilo que eles já sabem, que antes era o que a gente 

descartava. Ele já sabe de có, ótimo, então a gente vai só trabalhar só colocar cada 

fonema no seu lugarzinho, apontando com o dedinho, aí depois é que a gente vai 

separar em sílaba. A gente mostra o todo, que eles já sabem de có, a música, a 

parlenda. Depois a gente vai mostrar cada som que ele abre a boca e fala aquele 

sinalzinho lá, com o dedinho, que é preciso ele tanto ouvir, como falar e visualizar. 

Não basta só ouvir e falar, é preciso que ele veja também, que ele aponte. O 

professor tem esse papel de orientar. 

LIA - Sabe o que é interessante na leitura de um texto, eu também faço muita leitura, 

quando tem personagem, eu pelo menos faço isso, você diferenciar as vozes, chama 

a atenção, eles gostam. 

ELISABETE - A gente hoje ensina sem medo, ensina brincando. O que as crianças 

aprendem com alegria, se sentindo mais estimuladas, elas aprendem mais rápido e 

com vontade. A criança só aprende se ela tem vontade. Se ela não tem vontade, ela 

tem mais dificuldade do que as outras. 
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A noção apresentada pela professora Elisabete ─ e compartilhada pelas demais ─ 

sobre a psicogênese da língua escrita constituiu elemento fundamental para a compreensão do 

conceito de metacognição. Ela aponta para a necessidade das crianças terem acesso a diversos 

tipos de texto, mesmo que elas ainda não saibam ler, de forma que compreendam as 

características da língua escrita dentro de um contexto e saibam diferenciar diferentes tipos de 

texto, levando em consideração o que já sabem, para, então, trabalhar a palavra, a sílaba e o 

valor sonoro das letras. 

A Teoria Psicogenética compreende o aprendiz como sujeito ativo em sua 

aprendizagem, capaz de elaborar conhecimentos mediante a interação com o meio e com o 

outro. Nessa perspectiva, a Psicogênese da Língua escrita, com procedência nos estudos de 

Ferreiro e Teberosky (1999), indica que as crianças elaboram e refletem sobre o sistema de 

escrita alfabética e que ao longo dessa elaboração elas passam por níveis de evolução em suas 

hipóteses. Segundo essa abordagem, antes de obter a representação alfabética da palavra, a 

criança, ao entrar em contato com textos, vai compreendendo as regras da escrita. Suas 

tentativas de explorar o universo escrito são orientadas pela necessidade de ter acesso ao 

significado do texto. 

Essa teoria é coerente com a proposta de desenvolvimento da autonomia porque 

atribui importância fundamental ao pensamento e à elaboração da criança, que não é passiva 

ante o conhecimento, mas é capaz de assumir, gradativamente e com o auxílio da mediação, o 

planejamento, controle e avaliação dos próprios processos cognitivos. 

Os novos conhecimentos trazidos durante a formação foram, portanto, se articulando 

com os conhecimentos prévios das professoras, ampliando-os e impondo-lhes novos 

significados. Essa articulação pode ser percebida nas palavras de Elisabete durante a 

formação: 

A avaliação hoje, tá mais para diagnosticar o erro pra gente trabalhar em cima 

daquele erro. E na metacognição a gente não só trabalha o erro, trabalha a criança 

para que ela se perceba como uma pessoa que está errando ou está acertando, e o que 

fazer para ela se tronar autônoma, ela mesmo se autoavaliar, perceber se errou ou 

acertou. Na metacognição é assim. No construtivismo a gente vai superar aquele 

erro junto com aquela criança, a gente vai ser o mediador para que ela supere aquele 

erro e a metacognição, além disso, vai torná-la capaz de se autoavaliar, de ser mais 

reflexiva e autônoma, pra não precisar tanto do professor. 

 

Nessa fala, percebemos a clara compreensão de Elisabete de que a proposta de se 

trabalhar a metacognição vai ao encontro dos princípios do construtivismo, ampliando-os com 
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suporte na concretização de ações que não só ajudem o aluno a aprender a partir do erro, mas 

assumindo cada vez mais a atitude de autonomia ante sua aprendizagem. 

Nossa mediação se propôs intervir na zona de desenvolvimento proximal das 

professoras, partindo do que elas já sabiam sobre as concepções de aprendizagem e a 

psicogênese da língua escrita, para fazê-las progredir na formulação do conceito de 

metacognição e nas práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo, seja 

mediando diretamente a relação, seja possibilitando a troca entre as demais colegas 

professoras.  

Esse papel também foi destacado por Barreto (2010) em seus recentes estudos. Em sua 

pesquisa-ação, essa pesquisadora assumiu um papel de intervir nas práticas e concepções 

atuando nas ZDPs das professoras. Seus achados confirmaram uma modificação das 

concepções e práticas dos sujeitos da investigação.  

É nessa zona de desenvolvimento proximal, portanto, que a interferência de outras 

pessoas é mais transformadora. Vygotsky (1991) trabalha com a ideia de reconstituição, de 

reelaboração dos significados culturalmente transmitidos. Esta reconstituição não é passiva, 

pois a consciência individual e os aspectos subjetivos são elementos essenciais no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Então, os sujeitos da pesquisa assumiram atitude ativa em suas aprendizagens. Nossa 

intervenção foi feita com vistas a desafiar os sujeitos, questionar suas respostas para observar 

seus processos psicológicos em transformação e não apenas os resultados de seus 

desempenhos. Esse procedimento de pesquisa é diferente daquele em que o pesquisador é 

observador passivo do sujeito. Oliveira (1997) faz uma ligação desses procedimentos com a 

pesquisa-ação, onde o pesquisador se expressa como elemento parte da situação que está 

sendo estudada. Sua ação no ambiente e os efeitos de tal ação constituem também material 

relevante para a pesquisa. 

A posição ativa dos sujeitos não se restringiu ao modo como a formação estava sendo 

trabalhada, ela se ampliou para a prática de uma das professoras. Ainda durante as discussões 

teórico-práticas possibilitadas pela formação, pudemos perceber algumas mudanças nas 

práticas pedagógicas da professora Lia.  

Embora essa docente assumisse mais uma posição de escuta durante a maior parte da 

formação, não quer dizer que não estivesse assimilando o conteúdo ou acompanhando as 

discussões. Nas vezes em que ela verbalizava, demonstrava compreender os conceitos, muito 

embora prescindisse da teoria e usasse mais exemplos para fundamentar a sua argumentação. 

Isso não a impedia de ter novas ideias e começar a executá-las em sua prática.  
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Lia, que se mostrava empolgada com as novas aquisições teóricas, relatava com 

entusiasmo, ainda durante a formação, as atividades de avaliação da produção textual de seus 

alunos do 5º ano na outra escola onde ensinava, da legenda que criou com os alunos como 

parâmetro de avaliação das produções e do envolvimento destes na atividade. Enfim, 

demonstrou satisfação no que concerne à dinâmica de sua sala de aula, e a possibilidade de 

revê-la constantemente. Veremos o desenvolvimento dessa atividade com detalhes no 

próximo tópico.  

Queremos ressaltar aqui é que essa professora ainda estava no período de formação 

quando passou a rever suas práticas e pensar estratégias de trabalhar nos alunos o 

desenvolvimento de suas competências metacognitivas, demonstrando que já estava se 

apropriando desses conceitos, o que vem reafirmar as ideias de Vygotsky (1991) de que a 

internalização não é uma absorção passiva, mas pressupõe uma atividade do sujeito, que 

ressignifica suas ações. 

A abertura para o diálogo e as trocas, a articulação teórico-prática e o fortalecimento 

da autonomia do professor facilitaram a compreensão dos conteúdos abordados e deram 

segurança para as professoras pensarem estratégias de atuação junto aos seus alunos. Não 

estamos aqui desconsiderando as demais etapas da pesquisa; pelo contrário, veremos que cada 

uma delas foi decisiva na efetivação de uma atuação mais consistente para um ensino 

metacognitivo.  

Ressaltamos, todavia, que o professor necessita desses momentos de interação com 

colegas e profissionais da escola que façam valer dispositivos espaço-temporais geradores de 

reflexão sobre suas práticas. Essa necessidade também foi destacada por Lustosa (2009) em 

seus estudos, que constatou a articulação dos saberes da experiência com os saberes teóricos a 

melhor forma de se processarem as transformações das práticas docentes.  

As palavras de Débora direcionadas à sua colega Elisabete, quando esta afirmou a 

necessidade de repensar novas estratégias para atingir os objetivos educacionais, traduzem um 

pouco da importância e do significado da formação vivenciada pelas professoras por ocasião 

da pesquisa: 

Sabe por que você percebeu isso? Porque você tá mais madura e mais preparada 

teoricamente pra enfrentar as necessidades dos alunos e as mudanças, porque tudo 

que a gente faz de leitura, de estudo, essa formação aqui, digamos que dá um medo, 

não vou chamar de medo porque medo é muito [...]. Mas você fica avaliando o que 

você já fez e o que você vai fazer. Aí você começa a colocar em jogo as suas 

capacidades. Eu sempre tive uma vontade muito grande de acertar em relação a 

tornar o meu aluno crítico, construtor e questionador da própria aprendizagem [...]. 

Cada vez que a L. (pesquisadora) passa um slide, eu fico pensando: será que eu vou 

conseguir fazer isso? Aí, na mesma hora eu olho, mas eu já faço assim, não é tão 
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diferente disso daí, só que agora, eu vou ser bem clara no plano, eu vou procurar 

mais estratégias, eu já vou questionar a tarefa que o livro tá me dando. Será que eu 

vou fazer a tarefa do livro pura e seca? Será que a tarefa do livro vai me levar para 

isso daí? Eu acho que quando a gente tem essa coisa aqui é bom (se referindo à 

formação). 

 

Analisando de forma crítica o modo como muitas formações ainda são realizadas, 

apontamos para uma necessidade de redimensionamento das estratégias para que sejam 

eficazes em seus objetivos. Estas precisam ter dispositivos espaço-temporais para a reflexão, 

discussão e debate, que enriqueçam e aprimorem os conhecimentos teórico-práticos, 

tornando-os com sentido para o professor.  

Por diversas vezes, algumas dúvidas que surgiam durante a formação eram 

respondidas pelas próprias colegas e o formador apenas complementava com algumas 

considerações. Essas trocas enriqueciam ainda mais as discussões, principalmente porque 

eram colocadas situações reais e práticas das experiências das professoras, como sugerem o 

diálogo e as fotos a seguir. 

 
DÉBORA – Mas como é que eu vou avaliar também o conteúdo? Por exemplo, eu 

vou fazer uma avaliação de produção textual e eu estou trabalhando com meu aluno 

a metacognição, como seria a minha avaliação de produção de texto, por exemplo? 

Eu posso pedir para ele escrever um texto? 

PESQ – Claro. Aí como você vai levá-lo a corrigir esse texto, é que você pode 

apontar: tá errado isso, isso, isso, ou você pode dizer: tem alguma coisa errada, o 

que você acha que é? Você não pode esperar que começando a trabalhar a 

metacognição, rapidamente você vai ter resultado. 

LIA– Normalmente eu faço assim: eu pego a produção, leio e aquelas que têm erros, 

eu vou marcando, sublinhando e digo: olha, aqui tem alguma coisa errada, vá ver o 

que é. Vê se você consegue. Aí ele vai, volta, às vezes faz, às vezes não. 

PESQ – O ideal é que ele leia novamente. Ler novamente é uma estratégia 

metacognitiva. Mas isso o aluno teria que saber: “leia novamente, tem algumas 

palavras que precisam ser corrigidas”. No começo você pode dizer quais são porque 

eles ainda não estão acostumados com essa prática [...]. Eu posso, dependendo do 

nível metacognitivo do aluno, dizer: essa palavra está estranha, pesquise como ela se 

escreve. Quando ele está mais maduro, eu posso dizer: releia, tem algumas palavras 

que estão escritas incorretamente, mas você vai descobrir quais são e você mesmo 

vai corrigir [...]. 
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Foto 1 − Interação das professoras durante a formação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foto 2 − Professoras trocando ideias sobre a chamada viva durante a formação 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nessas trocas, as professoras participantes da pesquisa também se permitiram ser 

surpreendidas: “Hum! Eu não tinha atentado para isso! Viu, como é bom compartilhar!” 

(ELISABETE).  Elas identificaram como importantes essas trocas de experiências e como 



162 

 

constituíram uma aprendizagem significativa junto às colegas. Ilustraremos essa afirmação 

com um diálogo, quando da avaliação de um dos dias da formação: 

 

LIA - Foi bem reflexivo. 

DÈBORA– Todos os dias seu tenho gostado bastante, da discussão. 

LIA - Sabe por que é importante? Você sabe que é tão difícil a gente ter esse 

momento! Trocar experiências. A Elisabete fala e eu já fico pensando: posso roubar 

essa ideia.  

DÉBORA - Eu olho pra Elisabete e fico querendo ter essa tranquilidade em relação 

a alfabetizar, porque eu nunca consegui, no município, fazer um PROFA. 

ELISABETE - Eu fico olhando assim pra L. (pesquisadora) e fico angustiada, como 

eu vou ter uma postura pra que essas crianças se tornem autônoma e eu seja uma boa 

mediadora. 

 

Por intermédio desse pequeno diálogo podemos perceber que a professora Elisabete 

estava servindo de “espelho” para as demais, ao passo que esta ainda se cobrava muito no 

exercício docente e na busca de se tornar uma mediadora para ajudar as crianças a 

desenvolver suas autonomias. Em outros momentos da formação, Elisabete reafirma a 

necessidade de rever sua atitude ante o desenvolvimento dessa autonomia dos alunos. 

 
De todo esse curso, o que mais me assusta é essa parte: ensinar-lhes a dar 

autonomia, porque a gente precisa ter jeito, a gente precisa adquirir essa prática e 

isso me assusta porque eu ainda acho que eu estou muito aquém [...]. 

Eu estou me cobrando. Eu, como mediadora, ainda preciso me trabalhar pra isso, pra 

saber, pra não cansar a criança. 

 

A fala dessa professora revela o seu grau de angústia diante do novo. Reforçamos, 

desse modo, a necessidade de formações que disponham de momentos em que as professoras 

possam verbalizar duas dificuldades sem “censura pedagógica”. 

A afirmação de Elisabete de que o que mais assusta é o desafio de dar autonomia aos 

alunos confirma nossas análises durante a primeira etapa da pesquisa (estudo exploratório) em 

que realizamos um diagnóstico da prática educativa das professoras e concluímos que 

autonomia e autoavaliação do aluno era o aspecto menos trabalhado pelas professoras de 

forma geral, havendo a necessidade de se trilhar um grande caminho nessa direção. Poucas 

vezes os alunos eram chamados a corrigir seus erros durante a tarefa e nunca a se avaliarem.  

Não havia o estabelecimento de critérios para orientar o aluno na correção de suas produções. 

Enfim, não havia um trabalho sistemático na promoção da autonomia dos alunos nem no 

sentido de torná-los conscientes de suas aprendizagens, embora houvesse o desejo de que eles 
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desenvolvessem a capacidade de pensar. A busca da autonomia era, de fato, um grande 

desafio dessas professoras, talvez um dos mais difíceis de alcançar.  

Elisabete, contudo, em diálogo conosco, demonstrou compreender a importância de 

possibilitar essa autonomia, assumindo a ideia de que na realidade não é ela que tem de 

afirmar o erro do aluno.  

 
PESQ - [...] Eu sei que é difícil. É mais prático a gente dizer assim: tá errado, isso 

aqui é assim, a gente mesmo corrigir. Mas quando a gente corrige, ele não percebe 

que errou e no que errou. Muitas vezes não olha o que o professor fez. Então, se 

você vai e dá essa tarefa para ele: vamos ver essa palavra aqui, será que está correta? 

Jogar para ele: o que você acha que está faltando? Vamos corrigir essa tarefa. Dar 

essa autonomia a ele. Se ele tiver algum livro que ele possa olhar, comparar. É ele se 

avaliar [...]. Eles querem saber se está certo ou errado. E não é só a questão do certo 

e errado, é como você fez? Como você chegou a essa conclusão? E você, acha que tá 

certo? O que você acha que tá faltando? Você acha que tá faltando alguma coisa. No 

começo você pode até apontar: “olha, essa palavra aqui tem alguma coisa que não tá 

legal, vamos ver o que é?”. Jogar para ele. Eu sei que é mais difícil porque leva 

algum tempo, mas leva-o a pensar. 

ELISABETE - Eu acho que o professor que é um bom mediador, durante toda a aula 

dele, durante todo o processo, ele é assim. Quando ele fala, quando está explicando 

no quadro, quando surge uma pergunta, ele tem que ser assim, e muitas vezes eu me 

pego dando respostas. Eu preciso me trabalhar para isso, eu não tenho que dar 

respostas prontas. Eu tenho que instigar o meu aluno a procurar respostas, e eu 

simplesmente só tenho que confirmar para ele se ele realmente acertou ou se ele 

errou, eu não preciso dizer que ele errou, eu tenho que pedir para ele procurar [...]. É 

essa atitude que eu preciso trabalhar. 

 

O discurso de Elisabete revela que o professor precisa abdicar-se do lugar de “mestre” 

para seu aluno irem busca do saber. Essa transformação de atitudes é, realmente, um processo 

que vai sendo constituído, ou melhor, reconstituído com base nas ideias e no conhecimento 

dos professores adquiridos ao longo de suas experiências pessoais e profissionais, mas que 

também exige uma tomada de consciência e decisão pessoal de rever seus posicionamentos 

ante a ação educativa. A formação ensejou, nesse sentido, alguns conhecimentos que estavam 

faltando, mas não só isso, oportunizou momentos valiosos de questionamento das certezas e 

um olhar reflexivo para suas práticas, por meio da análise crítica das suas interações junto 

aos alunos: 

 
LIA - Eu já percebi na minha sala, quando eu vou fazer essas tarefas propostas dos 

livros, ao explicar, sempre fica um olhando para o outro, eu vejo que ficam mais 

inquietos. 

PESQ - Eu lembro que teve uma tarefa muito difícil para eles, foi geral. 

LIA - Tu lembras aquela espiral? Foi o caos, eles não entenderam. A partir dali eu 

entendi que o nível estava alto para eles. 
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PESQ - Mas era porque o texto era ruim até para a gente ler. As palavras estavam 

dentro do caracol, ele tinha que girar a folha para ler os nomes. Eu acho que isso 

dificultou pra eles, a forma de posição das palavras, que era num caracol. 

LIA - Quando eu leio com eles, e explico tudo, aí quando chega ao final, eles tem 

que reler e fazer correção. 

PESQ – Às vezes é até necessário, além de explicar, dizer: o que é mesmo que tem 

que fazer nessa questão, o que é mesmo que tem que fazer nessa tarefa? Infelizmente 

muitos jovens não são acostumados a pensar, eles querem receber a resposta. 

 

Nesse diálogo, Lia demonstrou rever suas posições ante as orientações dadas aos 

alunos e no plano da tarefa, que, como disse Vygotsky (1991), deve estar dentro de suas zonas 

de desenvolvimento proximal. Não adianta requerer destes uma tarefa que esteja muito acima 

de suas potencialidades e ela havia constatado que todos eles revelaram dificuldades na 

realização da atividade; daí por que ela afirma que foi o caos. 

 A formação pôde ainda transcender a aprendizagem de conhecimentos e conceitos e 

servir como um momento de elaboração pessoal. O reconhecimento de que a metacognição 

serve não só para a atuação em sala de aula, mas também para a própria vida, é um indício de 

que as mudanças podem se operar não só no contexto profissional, bem como pessoal das 

professoras: “[...] Então, a gente usa a metacognição em tudo na vida da gente”. 

(ELISABETE). 

As professoras aprenderam ainda, com a formação, que também podiam agir de 

forma metacognitiva e que esse era um prerrequisito para ajudar seus alunos a 

desenvolverem estratégias metacognitivas. Ao expor as próprias estratégias de aprendizagem, 

ao avaliar suas práticas e ao pensar novas estratégias de ensino, as professoras puderam fazer 

um exercício metacognitivo durante a formação. Traremos a seguir alguns exemplos nas falas 

das participantes. 
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Quadro 6 − Fala das professoras sobre as estratégias de aprendizagem, avaliação das práticas 

e estratégias de ensino 

 

 

Expondo suas 

estratégias de 

aprendizagem: 

 

DÉBORA - Até nós, os adultos, mesmo na leitura de um texto, às vezes você não 

esquematiza o que vai falar daquilo, aí você fica rodando no mesmo ponto porque 

você não esquematizou aquilo que você gostaria de repassar depois, pós-leitura... 

E às vezes você se esquece de pontuar uma coisa superimportante que você 

entendeu, na hora da leitura, e por esquecimento você não sistematizou, foi 

confiar plenamente na memória e aí deixou a desejar... 

ELISABETE - Eu me considero uma pessoa muito limitada com relação à 

compreensão, porque, às vezes eu retomo o parágrafo várias vezes pra poder 

entender, e volto, e volto. E eu tenho uma facilidade de fugir daqui. Vocês estão 

lendo aqui, daqui a pouco eu fujo... Meu Deus eu tenho que me concentrar, mas 

eu fujo demais. 

DÉBORA - Eu também 

LIA - Eu também tenho esse problema. 

DÉBORA - Eu sou assim: Quando eu vou ler eu não quero som, eu não quero 

interferência. Como agora já eu estou mais acostumada porque eu não tenho mais 

ambiente em canto nenhum de leitura, aí eu estou me acostumando, é a 

necessidade... 

ELISABETE - Quando eu começo a gostar, quando é uma coisa que me interessa, 

aí eu não fujo mais, aí eu vou até o fim. 

LIA – Cada um é cada um. Eu, pelo menos, quando eu estudava, eu gostava de 

estudar com um sonzinho bem baixinho. Hoje, mesmo no silêncio, só em casa, eu 

tenho que voltar novamente a leitura. 

 

Avaliando suas 

práticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o educador aprende com aquele aluno. Por que quando ele descobre uma 

maneira de fazer com que aquela criança aprenda, ele também está lidando com a 

metacognição, porque ele descobriu uma maneira de ensinar que ele não conhecia 

(ELISABETE).  

 

(...) Aí a gente vai se avaliando. É a metacognição. Eu tenho que rever a minha 

postura (ELISABETE) 

 

A gente tem que avaliar, e avaliar muito bem o meu fazer, porque a gente não 

pode querer a metacognição do aluno se eu estou trabalhando noutra linha 

(DÉBORA). 

 

Eu vou trabalhar para que o aluno chegue a esse ponto: Será que eu estou certo ou 

não? Ou sou eu mesma reavaliando toda hora a minha atividade pedagógica. As 

duas coisas, não é? Eu fico atenta, trabalhando nessa linha, a mim e a meu aluno. 

Eu sempre estou olhando o que estou fazendo pra ver o que eu vou receber como 

resultado. E também vou trabalhar o meu aluno pra que ele faça sempre a 

reflexão: é isso, não é, eu volto, não volto. Porque também se ele não perceber 

isso, eu não estou fazendo nada (DÉBORA) 

Pensando novas 

estratégias de ensino: 

Eu fiquei pensando na minha ficha, como faria a minha ficha (ELISABETE). 

Agora eu já estou fazendo diferente (DÉBORA) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Percebemos nos discursos que as professoras realizaram um exercício metacognitivo 

com as próprias estratégias de aprendizagem, identificando suas dificuldades e limitações, 

identificando as estratégias que utilizavam para melhor compreender um texto e 

compreendendo as particularidades e estilos de cada uma em suas aprendizagens.  

As professoras puderam também avaliar suas práticas, reconhecendo que quando o 

professor conhece formas de fazer com que a criança aprenda, ele também está lidando com a 

própria metacognição, “porque ele descobriu uma maneira de ensinar que ele não conhecia” 

(ELISABETE), e para isso ele precisa se avaliar constantemente: “Eu sempre estou olhando o 

que estou fazendo pra ver o que eu vou receber como resultado” (DEBORA). Ao refletir 

sobre suas práticas, elas podiam pensar novas estratégias que levassem os alunos a uma 

aprendizagem mais significativa. 

Esse exercício metacognitivo ensejado pela formação vai ao encontro do que acentua 

Portilho (2009), que é necessário os professores serem também aprendentes e, 

consequentemente, transformem o ensino de forma a desenvolver a consciência metacognitiva 

em seus alunos. 

O ensino do professor precisa estar em consonância com os objetivos educacionais. Se 

ele pretende promover a autonomia cognitiva de seus alunos, precisa assumir uma posição 

que não apenas questione seus alunos, mas questione, antes de tudo, a si mesmo, situe sob 

análise suas práticas e até mesmo suas crenças e atitudes, tentando promover interações que 

impulsionem situações de aprendizagens significativas e autorizando esses alunos a assumir o 

controle e reponsabilidade de seus processos cognitivos. Deve enxergar e valorizar o papel do 

planejamento na organização de suas ações e como parâmetro para avaliar se atingiu os 

objetivos propostos, se a metodologia foi adequada, a dar pistas na reestruturação de suas 

ações e estratégias de ensino. Enfim, deve ele mesmo se assumir como ser autônomo, se 

percebendo como autor de teorias privadas, constituídas ao longo de seu exercício 

profissional. 

A formação também possibilitou momentos de reiteração do compromisso com a 

pesquisa e a formulação conjunta do modo como se daria o acompanhamento da prática dos 

professores: 

 
PESQ - (Chama atenção para uma construção conjunta): A minha intenção é essa: 

ajudar a melhorar. Eu também não tenho nada construído pronto não [...]. A gente 

vai construir juntas. Eu acho que essa construção, ela tem que estar clara. A gente 

não vai também conseguir muita coisa de início, talvez a gente tenha alguma 

dificuldade, mas isso é próprio da aprendizagem. 
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ELISABETE - Eu não adquiri essa prática ainda. Eu acho que não vai ser de um dia 

para o outro. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, que a gente quer que 

aquilo ali aconteça, a gente vai melhorando, gradativamente. 

PESQ - (fala do planejamento conjunto): Por isso que eu quero estar do lado de 

vocês [...]. A gente vai planejar juntas e vai executar juntas as tarefas. Vamos fazer 

assim. 

DÉBORA – É bom também que a gente tenha esse feedback, porque você pensar 

que tá abafando...  

PESQ – A gente vai parar um momento para se avaliar. No decorrer a gente vai 

utilizar a metacognição. A gente vai se avaliando. E também no final a gente vai ter 

uma avaliação de tudo, da formação, do acompanhamento.  

DÉBORA - Digamos que eu planejei bem aqui, mas na minha ação, você achou que 

eu não fui muito bem, que eu deveria ter ido assim, eu quero saber. Porque às vezes, 

você planeja com uma intenção, mas quando você começa a ação, você nota que 

você poderia ter, na hora do planejamento, ter feito melhor. E eu quero saber. 

PESQ – Aqui não fomos bem. E o que é que nós vamos fazer para melhorar. Não é 

só o que não foi bem. Não é só a avaliação pela avaliação. Não foi bem, mas por 

quê? Como é que a gente pode melhorar? Como pode ser refeito? Vamos refazer. A 

prática não é assim? Aí a gente vai usar a reflexão na ação e a reflexão sobre a 

ação... Schön diz que o professor é reflexivo. Existe a reflexão na ação e existe a 

reflexão sobre a ação. A reflexão na ação é na hora que você tá ali com o aluno, 

você para e toma outro rumo. Essa é a reflexão na ação, que é metacognição 

também. E a reflexão sobre a ação é depois da atividade, depois do dia, você para 

pra pensar no que você fez. 

ELISABETE – Você vai se avaliar. 

PESQ – É. Você diz: Eu poderia ter feito melhor assim ou então, hoje a aula foi 

ótima, os meninos conseguiram atingir meu objetivo, foi muito bom [...]. A gente 

precisa dessa prática diária. É tanto que devemos ter o diário do professor. A gente 

pode fazer esse diário, se vocês concordarem, é claro, voltado para essa questão das 

habilidades metacognitivas... Você vai dizer a sua sensação, como você se sentiu 

realizando aquela atividade, o que você acha que você atingiu, o que você acha que 

você não atingiu e como pode melhorar. É uma reflexão pequena, não é uma coisa 

extensa não. Mas é uma impressão que você teve da aula, entendeu? [...]. Então, é 

uma sugestão legal? Você pode fazer assim: 10 minutos antes de terminar a aula, 

enquanto os meninos estão copiando a agenda ou então, enquanto eles estiverem 

fazendo alguma atividade, você vai lá e escreve alguma coisa. Eu acho que isso é 

essencial, porque aí é o momento o professor também que para pra pensar no que ele 

fez, para apara agir metacognitivamente sobre sua ação... O que é que vocês acham? 

DÉBORA - Eu acho interessante, até porque se você não registrar... (interrupção 

externa).  

 

Intencionamos, nesse diálogo, fazer com que as professoras compreendessem que o 

modelo de acompanhamento seria elaborado conjuntamente, que não era algo pronto e 

acabado a ser imposto, que estaríamos presente para ajudá-las a enfrentar as dificuldades e 

que iríamos dar o apoio necessário para formar uma reflexão na ação e sobre a ação para rever 

o que precisaria ser melhorado. 
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Sugerimos ainda o registro como forma de auxiliar na reflexão das professoras. O 

tempo utilizado para o registro poderia ser dez minutos antes de terminar a aula para as 

professoras escreverem sobre as suas impressões, com o objetivo de, quando fossem avaliar as 

práticas, ter elementos concretos para respaldar suas análises. Esse compromisso foi aceito e 

acatado por elas.  

Nesse trecho de diálogo, percebemos ainda que Elisabete reconheceu que a 

constituição de novas práticas era um processo gradativo pelo qual ela ainda precisaria passar, 

mas que, movida pela vontade, desejo, ela seria concretizada. Outro aspecto citado pelas 

professoras como relevante foi nosso feedback durante a formação, o que possibilitou uma 

interlocução construtiva. A disponibilidade e investimento das professoras demonstraram um 

desejo de melhorar suas práticas pedagógicas. 

A elaboração conjunta do modelo de acompanhamento foi necessária para o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre nós e as professoras, bem como para o 

engajamento e o compromisso de repensar as práticas à luz do que era estudado. Esse 

compromisso pode ser percebido no discurso de Elisabete, quando disse: “[...] a gente quer 

que aquilo ali aconteça, a gente vai melhorando, gradativamente”, e passa pela compreensão 

de que a mudança não ocorre instantaneamente, mas é um processo longo, que exige 

constante reflexão.  

Sintetizando, as professoras aprenderam muitas coisas com a formação. Elas 

demonstraram uma significativa evolução no conceito de metacognição, compreenderam a 

importância de desenvolver um trabalho que possibilitasse a autonomia dos alunos, 

reconheceram a importância da metacognição em suas vidas (construção pessoal), fizeram um 

exercício metacognitivo ante as próprias aprendizagens, se questionaram a respeito de suas 

certezas e desenvolveram um olhar reflexivo para suas práticas. A formação ainda possibilitou 

a elaboração conjunta do modelo de acompanhamento, reiterando os compromissos com a 

pesquisa. 

Concluindo esse tópico, podemos assinalar que a compreensão do conceito de 

metacognição e da importância da mediação para uma aprendizagem metacognitiva 

possibilitada pela formação, o embasamento teórico das professoras sobre a teoria 

psicogenética e a discussão de práticas pedagógicas que desenvolvessem competências 

metacognitivas foram cruciais, não só na apropriação de novos conhecimentos, mas também 

na ressignificação e redimensionamento da prática pedagógica. Esse redimensionamento da 

prática também auferiu intensas contribuições da etapa de acompanhamento. Antes de debater 
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essa etapa, no entanto, ainda teceremos alguns comentários sobre a realização do 

planejamento durante a formação. 

 

6.1.1.2  O planejamento 

 

Uma das grandes queixas das professoras a respeito do exercício profissional era a 

falta de planejamento e acompanhamento pedagógico. Além de as professoras se sentirem 

sozinhas em seu metiê, sem um profissional que apoiasse e viabilizasse suas ações, elas não 

encontravam espaço para a realização do planejamento. Como vimos, este se restringia a meio 

turno durante o mês e nunca dava tempo de concluir nem mesmo o de uma disciplina. A 

pesquisa foi importante na viabilização da feitura e execução desse procedimento. 

Durante a realização do planejamento com o nosso acompanhamento, as professoras 

demonstraram algumas dificuldades em elaborar corretamente os objetivos e as intervenções. 

Com as orientações necessárias, elas foram elaborando o material de forma responsável e 

competente. 

O planejamento possibilitou às professoras organizar seu pensamento e estruturar 

práticas interventivas que trabalhassem aspectos metacognitivos não pensados antes. 

Interessante é observar que as professoras também passaram a explicitar objetivos 

metacognitivos que não constavam em seus planejamentos anteriores, como, por exemplo, 

desenvolver estratégias metacognitivas para obter a compreensão leitora, refletir com base nos 

erros para elaborar novas hipóteses e desenvolver a leitura e escrita, organizar mentalmente as 

ideias antes de registrá-las, identificar no próprio texto o que pode ser melhorado.  

Além disso, descreveram as intervenções metacognitivas para que esses objetivos 

fossem atingidos: perguntar aos alunos: o que é preciso para ler? Para que ler? O que 

podemos fazer para ler palavras que não conseguimos? O que facilitou/dificultou a 

compreensão do texto? Como fazer para entender algo que não entendemos? Como é possível 

percebermos os sentimentos e as reações dos personagens nas histórias em quadrinhos? É 

fácil escrever? O que devemos fazer para escrever um bom texto? O que não pode faltar num 

texto? O que fazer para descobrir se escrevemos corretamente? Como se sentiu fazendo essa 

atividade? Etc. (Fonte: Planejamento das professoras - Anexos E e F) 

No exercício de pensar estratégias na elaboração do planejamento, Lia, por exemplo, 

detalhou as intervenções relativas a:  

a) Atividade de Leitura de uma história em quadrinhos, especificando 

questionamentos antes de sua realização (o que é preciso para ler? Para que ler? O que 
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podemos fazer para lermos palavras que não conseguimos?), durante a atividade 

(Como é possível percebermos os sentimentos e as reações dos personagens nas 

histórias em quadrinhos? Como fazer para entender algo que não entendemos?) e após 

a realização da atividade (O que facilitou/dificultou a compreensão do texto? Como se 

sentiu fazendo essa atividade?); 

b) Atividade de Produção Textual, com a criação de uma história em quadrinhos, 

foram registradas as seguintes intervenções como forma de preparação execução e 

revisão textual dos alunos: na planejamento da atividade (É fácil escrever? O que 

devemos fazer para escrevermos um bom texto? O que não pode faltar num texto? O 

que devemos fazer antes de escrever?), no controle da atividade (Como percebe que o 

texto está compreensível para o leitor, O que fazer para descobrir se escrevemos 

correto?) e avaliação (releio para ver se o texto está bom, compreensível, se está 

faltado alguma coisa, tive dificuldade em escrevê-lo? o que foi fácil, o que foi 

difícil?), etc.;  

c) Atividade de Gramática, abordando o conteúdo de adjetivo dentro da temática 

sobre super-herói. Foram pensados procedimentos para que os alunos fizessem o 

levantamento das características dos super-heróis do texto e, ao final, tentassem 

conceituar adjetivo e enumerar adjetivos para seus personagens favoritos (Fonte: 

Planejamento das professoras – Anexos E e F). 

As atividades do planejamento sempre eram pensadas levando-se em consideração 

essas três áreas: Leitura e Compreensão, Produção Textual e Gramática. A execução do 

planejamento durante a formação constituiu aspecto essencial na condução do trabalho em 

sala de aula. As professoras tiveram a oportunidade de pensar e descrever antecipadamente as 

intervenções que iriam realizar, organizando seu pensamento e dispondo de mais elementos 

para organizar sua dinâmica de forma a atender aos objetivos propostos. 

 Isso mostra o quanto a formação contribuiu para estas professoras repensarem suas 

práticas, desde o momento de planejamento, que até então eram elaborados de forma solitária 

pelos professores sem um acompanhamento da coordenação pedagógica.  

Percebemos que a execução do planejamento quando da formação, com o nosso 

acompanhamento, foi essencial na condução do trabalho em sala de aula. Ao pensar e 

descrever antecipadamente as intervenções que iria realizar durante a atividade planejada, as 

professoras tinham mais facilidade de organizar suas dinâmicas de forma a atender aos 

objetivos propostos. Quando o professor não especifica os objetivos, conteúdos, 

procedimentos e estratégias de intervenção metacognitivas, torna-se difícil para ele lembrá-las 
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no momento em que desenvolve as atividades. Esse exercício de pensar estratégias foi 

essencial na internalização de práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo, 

porque, ao elaborá-las, as professoras pensavam suas práticas com outra visão, 

ressignificando-as com suporte nos novos conhecimentos adquiridos durante a formação.  

As professoras, apesar de no início apresentarem um pouco de dificuldade, sem saber 

como começar, se mostraram capazes de elaborar um plano de aula com procedimentos e 

intervenções bem articuladas aos objetivos propostos e coerentes com a proposta de um 

ensino metacognitivo discutida durante a formação. Foram surpreendentes as mudanças na 

organização do ensino com apoio no planejamento realizado, principalmente as que se 

referem à professora Lia, como veremos no tópico referente às transformações das práticas 

pedagógicas.  

A realização do planejamento trouxe duplo benefício para as professoras que 

participaram da formação. Em primeiro lugar ensejou um tempo específico para essa 

atividade, do qual elas não dispunham anteriormente, trazendo como consequências 

planejamentos incompletos ou não realizados. Em segundo lugar, requereu uma reflexão 

sobre a prática, que as fez repensá-la, com base nos novos conhecimentos adquiridos, sob uma 

nova perspectiva, a do desenvolvimento de competências metacognitivas. 

A formação como um todo trouxe grandes contribuições para a profissionalização das 

professoras, porquanto forneceu subsídios teórico-práticos para uma atuação mais qualificada. 

Será que esses profissionais, porém, já estavam preparados para atuar de forma competente na 

busca de estratégias que potencializassem o desenvolvimento metacognitivo dos alunos? 

Veremos que a etapa de acompanhamento também foi essencial na aprendizagem e 

transformações operadas pelas professoras. 

 

6.1.2 O que as professoras aprenderam com o acompanhamento 

 

O acompanhamento após a formação teórica mostrou que a formação foi primordial, 

mas não foi o único elemento que contribuiu para o estabelecimento de mudanças 

significativas na prática educativa das professoras. Embora pudéssemos, quando da formação 

teórica, perceber avanços na compreensão do conceito de metacognição e da importância do 

desenvolvimento de estratégias e ações das professoras e estas estivessem sempre 

relacionadas com a prática cotidiana das professoras, a etapa de acompanhamento consolidou 

as mudanças nas práticas pedagógicas, principalmente no que se refere à professora Elizabete, 

uma vez que a professora Lia já dava os primeiros passos nessa direção.  
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Como bem atesta Sacristán (1995, p. 76), a mudança em educação não depende 

diretamente do conhecimento, uma vez que “a prática educativa é uma prática histórica e 

social que não se constrói a partir de um conhecimento científico como se tratasse de uma 

aplicação tecnológica. A dialética entre conhecimento e ação tem lugar em todos os contextos 

onde a prática acontece”. A prática é moldada por essa comunicação constante entre 

pensamento e ação. Assim sendo, as mudanças educativas, compreendidas como 

transformação tanto no plano das ideias quanto das práticas, não são repentinas nem lineares.  

Essa compreensão de que a transformação é fruto de um longo processo favoreceu um 

posicionamento de respeito às especificidades das professoras, ao ritmo de desenvolvimento 

profissional e maior flexibilidade no exercício de pensar novas estratégias, havendo, 

inclusive, a necessidade de se reestruturar o acompanhamento das professoras durante a 

pesquisa.  

Assim, no transcorrer da etapa de acompanhamento das práticas, essa posição de 

respeito ao ritmo de desenvolvimento profissional possibilitou aproximação dos sujeitos 

conosco, sentindo-se aquelas à vontade para solicitar sugestões e atividades, e uma atuação 

mais efetiva da nossa parte. Assim, revimos nossa posição e participação ante a dinâmica das 

salas. Havíamos deixado as professoras pensarem como iriam desenvolver novas estratégias 

de atuação junto aos alunos; entretanto, dada a necessidade de oferecer maior suporte e 

sugestões, adotamos uma atitude mais atuante junto às atividades voltadas para um ensino 

metacognitivo. Vejamos o papel desse apoio nas transformações das práticas dessas docentes. 

 

6.1.2.1 O apoio pedagógico  

 

Apesar de considerarmos nosso modelo de atuação como elemento importante na 

aquisição de conceitos, não esperávamos que ele fosse tido como um dos elementos que 

contribuiu significativamente para a compreensão e melhoria da atividade profissional das 

professoras. Da mesma forma que o modelo do professor  ─ a visualização do como fazer ─ é 

importante para que alunos internalizem alguns conceitos, o modelo de atividades é referência 

para a reformulação da prática docente. 

  Tendemos a desconsiderar o papel da imitação na aprendizagem de competências, 

entretanto, a imitação é mais do que uma mímica, é, segundo Schön (1992, p. 90), uma forma 

de atividade criativa, pois se há a imitação de uma ação de alguém, o sujeito tem de entender 

o que há nela de essencial: “Quando vos imito, tento construir o que entendo como essencial 

nas vossas ações e testar a minha construção de desempenhar eu próprio a ação”.  



173 

 

Vygotsky (1991) já havia destacado o papel da imitação na aprendizagem, não no 

sentido da mera cópia de um modelo, mas da reconstituição individual daquilo que é 

observado nos outros, pois há criação de algo com origem no que se observa, fazendo o 

sujeito avançar seu nível de desenvolvimento real. 

Planejamos e conduzimos, então, algumas atividades para que as professoras 

observassem, com o intuito de que, uma vez distanciadas da dinâmica da turma, pudessem 

refletir acerca das intervenções realizadas e do feedback dos alunos. Em outros momentos 

conduzíamos as atividades em parceria, planejando, fomentando ideias e partilhando 

materiais.  

O fato de nos observar desenvolvendo algumas atividades e intervindo diretamente 

junto aos alunos contribuiu significativamente para a compreensão da importância de um 

trabalho metacognitivo. Na entrevista de avaliação, indagada sobre o papel de cada etapa da 

pesquisa nas transformações de suas práticas, Elisabete expressa a importância do nosso 

modelo de atuação: 

 
Influenciou-me tudo: o seu posicionamento, a forma como você lidava com as 

crianças, as nossas reflexões. Tudo isso contribuiu. Tu te lembras uma vez que eu te 

disse: eu sinto necessidades de atividades? Eu me sentia angustiada porque eu estava 

sentindo pouco efeito, eu não estava vendo resultado. E depois eu fui perceber que o 

resultado não sai de imediato, que isso não é a curto prazo. Mas o gostoso é isso. À 

medida que vai surtindo efeito, são coisas que ficam na criança para sempre. Ela 

sempre vai carregar com ela aquela atitude, aquela autonomia, aquela 

responsabilidade. Demorou, mas tornou-se para elas uma prática (ELIZABETE). 

 

Quando eu te via fazendo as perguntinhas e as crianças prestando atenção, o que eu 

gostaria de ouvir, isso foi me convencendo. Ah, eu tenho que fazer isso é sempre 

[...]. Para mim você foi o modelo da prática. A minha prática não estava me 

convencendo, mas a partir do momento que eu te vi fazendo aquilo ali, é por aí o 

caminho mesmo (ELIZABETE). 

 

Parece que, para Elisabete, o apoio pedagógico na etapa de acompanhamento foi 

decisivo na credibilidade e engajamento da pesquisa e nas transformações de suas práticas. 

Essa professora conseguiu compreender ainda que a constituição de competências 

metacognitivas é um processo lento que requer um trabalho sistematizado e contínuo. 

 
[...] a gente foi aprendendo a indagar às crianças, a torná-las capazes de perceber que 

elas estavam aprendendo e como elas aprendiam. Isso foi muito importante e era um 

trabalho sistemático. Eu tinha que fazer aquilo sempre e as crianças não aprendem 

de um dia para o outro, elas aprendem com o passar dos dias, com aquela rotina. 

 

O nosso “saber-fazer” foi elemento-chave para a credibilidade junto às professoras. A 

princípio achávamos que nossa intervenção durante esses momentos do acompanhamento não 

seria tão intensa, já que as professoras haviam desenvolvido um planejamento com registro 
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específico das estratégias de intervenções metacognitivas. Percebemos, no entanto, a 

necessidade de afirmar esse saber-fazer não porque as professoras duvidassem dele, mas 

porque elas se sentiam mais seguras ao observar como fazer.  

O acompanhamento pedagógico, quando se distancia da imagem da fiscalização e se 

baseia na cooperação mútua, tende a trazer muitos benefícios para o redimensionamento da 

prática dos professores. A prática do diálogo faz nascer ideias e estratégias nas quais muitas 

vezes a pessoa não teria pensado se tivesse fechada em si mesma. Foi o que ocorreu, por 

diversas vezes, durante a etapa de acompanhamento da pesquisa. Desde o nosso diálogo 

constante, as professoras iam pensando novas estratégias e redimensionavam suas práticas.  

 

6.1.2.2 A reflexão sobre a prática 

 

Os momentos de reflexão, tanto os formais (nas sessões de análise das práticas) quanto 

as conversas informais durante o cotidiano da sala de aula, dos recreios, foram apontados 

pelos sujeitos pesquisados como muito importantes: “Se não houvesse uma reflexão eu ficaria 

perdida. Eu precisava de uma pausa para ver o que estava faltando, o que a gente estava 

aprendendo, o que estava necessitando”. (ELISABETE). 

Esses momentos trouxeram oportunidade para o professor refletir sobre sua prática, 

elaborar teorias e hipóteses para sua atuação junto aos alunos. Por diversas vezes as 

professoras pediam opinião sobre as atividades realizadas por elas, o que podiam melhorar, 

demonstrando abertura e interesse em inovar, tentar novas práticas. Para Portilho (2009), essa 

atividade metacognitiva para aprender torna possível a tomada de consciência dos resultados, 

ou melhor, dos porquês dos resultados, uma vez que a aprendizagem é uma atividade 

estratégica, planificada e controlada pela pessoa que aprende. 

Essa reflexão sobre a prática realizada pelas professoras foi imprescindível para o 

redimensionamento de novas estratégias pedagógicas que levassem o aluno a pensar por si 

mesmo. Ela permitiu tomar a ação educativa como objeto de análise, analisar se os objetivos 

foram alcançados, levantar hipóteses, planejar a atividade, modificando suas estratégias de 

acordo com as necessidades dos alunos, e reformular a prática com base no que avaliou, 

passando, portanto, pelas fases da intervenção reflexiva apontadas por Zabala (1998) − 

planejamento, aplicação e avaliação. 

A melhoria da atividade profissional passa, portanto, pela própria avaliação, pela 

análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras práticas (ZABALA, 1998); 

ou como disse Pimenta (2002), passa pela elaboração de conhecimentos com suporte na 
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análise crítica (teórica) das práticas e da ressignificação das teorias com base na prática 

(práxis); 

A pesquisa, ao ocasionar momentos de formação, reflexão sobre a prática e 

acompanhamento com nossa intervenção, trouxe grandes contribuições para a melhoria da 

atividade profissional das professoras pesquisadas. Algumas ideias surgiram a partir do estudo 

e reflexão, mas existiu uma demanda, por parte das professoras, de uma diversidade de 

atividades para que o aluno “não se cansasse”. De fato, a prática pedagógica requer do 

professor uma dinâmica e um pensar constante de suas estratégias de ensino. Se ele não 

dispuser e utilizar referenciais que o ajudem a interpretar o que acontece em sala, ele terá 

grandes dificuldades de utilizar o pensamento estratégico como forma de redimensionar sua 

prática profissional.  

Desse modo, Zabala (1998) propõe uma atuação profissional baseada no pensamento 

prático, mas com capacidade reflexiva. A pesquisa considerou esse argumento ao propor para 

as professoras o registro reflexivo da atuação profissional e ao dar ensejo a momentos de 

reflexão, por meio das sessões de análise das práticas, como forma de repensar a prática do 

professor metacognitivo, considerando a análise dos resultados obtidos e o referencial teórico 

estudado. 

Essa avaliação e análise da própria prática não são conseguidas sem esforço e 

superação de barreiras ou entraves enfrentados pelos professores no seu dia a dia dentro da 

escola. Observamos que não havia um trabalho no locus escolar que subsidiasse uma análise e 

reflexão das práticas no cotidiano da escola. O professor não era convidado a repensar sua 

prática. Não existiam, dentro do tempo escolar, momentos para este fim. Embora houvesse 

um tempo para o planejamento, muito pequeno em função da necessidade de um trabalho 

mais consistente, este era aproveitado para outras finalidades, como o Conselho Escolar. O 

professor fazia, na realidade, o plano de suas aulas em casa e não era acompanhado pelo 

coordenador pedagógico. Havia um distanciamento entre esses profissionais que não permitia 

uma troca constante de experiências e reflexão da prática pedagógica.  

A pesquisa possibilitou, nesse sentido, uma proximidade entre nós e as professoras e 

entre as próprias professoras, o que permitiu uma interlocução construtiva, envolvendo troca 

de experiências e, principalmente, a reflexão sobre a prática: 

 

Eu me sinto mais talentosa para trabalhar com a turma. Pra mim foi uma coisa nova, 

boa, que vai valer a pena (LIA, entrevista de avaliação). 

 

Você contribuiu muito pra mim. Eu me sinto muito grata, porque era uma coisa que 

eu não atentava. Os alunos aprendem a ler para passar de ano. Eu não imaginava que 
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eles tinham uma resposta tão vazia. Hoje eles dizem: Eu preciso ler para ajudar a 

minha mãe, para arranjar um trabalho, para trabalhar eu tenho que saber ler, eu 

preciso pegar um ônibus, se eu não souber ler eu não pego o ônibus (ELISABETE, 

entrevista de avaliação). 

 

As professoras aprenderam, com o acompanhamento, a pôr em ação práticas 

pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo e a refletir cotidianamente se suas 

práticas estavam realmente desenvolvendo a metacognição e autonomia de seus alunos. 

Acreditamos, portanto, ter contribuído para alcançar nosso objetivo de intervenção, 

qual seja, desenvolver, em parceria com as professoras, práticas pedagógicas que permitissem 

um ensino metacognitivo da linguagem escrita. Esse processo ainda está em andamento 

porque os professores são seres ativos de sua aprendizagem, mas percebemos que um 

caminho foi trilhado no sentido de melhorar as práticas para um ensino metacognitivo. 

Com relação ao quinto objetivo de pesquisa, de identificar o papel da formação e do 

acompanhamento no redimensionamento das práticas das professoras, podemos concluir que 

cada uma dessas etapas contribuiu significativamente para as aprendizagens das duas 

professoras. Na realidade, elas se complementaram e se apoiaram mutualmente no sentido de 

que houve uma continuidade de ações e estratégias nessas duas etapas para o desenvolvimento 

profissional das professoras. O estudo teórico sobre a temática da metacognição e a realização 

do planejamento com base nesses novos conhecimentos forneceram elementos para a reflexão 

da prática pedagógica, ao mesmo tempo em que o acompanhamento foi decisivo no 

estabelecimento da segurança das professoras à medida que estas iam redimensionando suas 

práticas. Identificaremos, no próximo tópico, quais mudanças nas práticas educativas foram se 

processando em sala de aula ao longo da pesquisa. 

 

6.2 As transformações das práticas pedagógicas e das interações sociais 

 

Tentando responder ao quarto objetivo da pesquisa, tentaremos, neste tópico, 

identificar quais as mudanças processadas nas práticas pedagógicas das professoras 

abordando os aspectos do ensino da leitura e escrita por elas reformulados. 

As duas professoras que participaram até o final da investigação apresentaram 

mudanças significativas em suas práticas pedagógicas ao longo da pesquisa. Contribuíram 

para essas mudanças todas as etapas vivenciadas: a formação, com as discussões teórico-

práticas, a autoavaliação e o planejamento; e o acompanhamento, com os momentos de 

observações participativas e de reflexões.  
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Gostaríamos de ressaltar que essas mudanças não foram imediatas nem impostas pela 

pesquisa. Elas emergiam como fruto de um diálogo constante que ensejou um crescimento 

profissional. Essa constatação vai ao encontro das afirmações de Sacristán (1995), para quem 

as mudanças educativas, entendidas como uma transformação ao nível das ideias e das 

práticas, não são repentinas nem lineares. A prática educativa não começa do “zero”, ela 

acontece, com o processo já em andamento. 

Durante o percurso da pesquisa, foi possível aprender muito com essas professoras e 

compreender as dificuldades que elas enfrentavam para desencadear o seu desenvolvimento 

profissional. Elas estavam inseridas numa lógica de trabalho, sem se distanciar de suas rotinas 

para analisá-las e tê-las como objeto de estudo e sem um profissional que promovesse uma 

interlocução construtiva no acompanhamento de suas práticas pedagógicas. A pesquisa 

possibilitou essa interlocução e ocasionou mudanças nas práticas das professoras no que se 

refere ao desenvolvimento de competências metacognitivas, cenário que até então não era 

visualizado de forma consistente. 

Destacaremos a seguir algumas dessas mudanças identificadas nas práticas dessas 

professoras. A discussão dessas mudanças foi organizada de acordo com os aspectos da 

“Escala de competências do professor para um ensino metacognitivo”, os quais elegemos 

como categorias de análise: 

1 Organização sistemática do ambiente de forma a facilitar a aprendizagem; 

2 Promoção de situações que confrontam os alunos com desafios para a solução de 

problemas;  

3 Mediação para ajudar o aluno que não consegue realizar uma atividade de forma 

autônoma;  

4 Interação verbal, questionando o aluno durante a atividade;  

5 Incentivo à autonomia e autoavaliação;  

6 Uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos 

alunos; 

7 Promoção da transcendência e aplicação da aprendizagem para outros contextos; 

8 Planejamento, controle e avaliação de suas práticas pedagógicas. 

Analisemos, a seguir, como foram processadas as mudanças das práticas pedagógicas 

em cada uma dessas categorias, procurando identificar exemplos reais do cotidiano 

vivenciado pelas professoras e destacando as intervenções e mediações das professoras que 

tinham alguma relação com a proposta de desenvolvimento de habilidades metacognitiva dos 
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alunos. Ressaltamos que essas análises não são estanques, sendo possível encontrar mais de 

uma ou até mesmo várias categorias em uma mesma atividade descrita. 

A primeira mudança na prática das professoras foi relativa ao planejamento, controle e 

avaliação das práticas pedagógicas das professoras ensejadas pelas ações da pesquisa. Assim, 

iniciaremos a análise por essa categoria. 

 

6.2.1 Planejamento, controle e avaliação de suas práticas pedagógicas. 

 

 De acordo com Libâneo (1994, p. 222), “o planejamento é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando atividade escolar e a 

problemática do contexto social”. Por essa razão ele não se reduz a um preenchimento de 

formulário para controle administrativo, mas caracteriza-se como atividade de reflexão acerca 

das opções e ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas e tendo com 

referência as situações didáticas concretas. 

O planejamento, que até então não era concretizado ou apenas o era parcialmente em 

função da dinâmica da escola, foi executado de forma sistematizada quando da formação. Se 

as professoras não planejavam ou nunca concluíam o planejamento, como iriam executá-lo na 

prática? 

A presença da pesquisa possibilitou não só a realização do planejamento da disciplina 

Linguagens, bem como o acompanhamento de todas as suas ações e estratégias durante a 

etapa de acompanhamento. Percebemos que a execução do planejamento e o nosso 

acompanhamento foram essenciais na condução do trabalho em sala de aula e, 

consequentemente, nas mudanças na organização do ensino. 

Vimos no item 6.1.1.2 que a realização do planejamento trouxe duplo benefício para 

as professoras que participaram da formação: oportunizou um tempo específico para essa 

atividade; e forneceu elementos valiosos para uma reflexão constante sobre a prática. O 

exercício de pensar estratégias na oportunidade da execução do planejamento foi aspecto 

essencial na internalização de práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo, 

possibilitando às professoras atribuir novos significados a estas, como bem exprime Libâneo 

(1994). 

Os planejamentos das professoras tinham como base o currículo, o ano em que 

atuavam e as necessidades dos alunos, acrescentado de objetivos e intervenções voltados para 

um ensino metacognitivo. Para uma visualização detalhada desses planejamentos, ver anexos 

E e F. 
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Intervenções após a leitura de um texto, que antes não aconteciam na dinâmica da aula 

da professora Lia, passaram a ser recorrentes em seu trabalho de compreensão leitora. 

Perguntas (tais como: qual a ideia principal do texto? O que facilitou sua compreensão do 

texto? Que dificuldades você teve? Como fazer para entendermos o que não 

compreendemos?) passaram a fazer parte do repertório dessa professora. 

No que diz respeito à produção escrita, a docente detalhou intervenções importantes 

para a preparação, execução e revisão textual dos alunos. Foram pensadas intervenções de 

planejamento (o que não pode faltar num texto escrito; o que ele deve conter? O que devemos 

fazer antes de escrever?), controle (como percebe que o texto está compreensível para o leitor; 

o que faz quando percebe que escreveu alguma palavra errada? Corrige quando está 

escrevendo) e avaliação (releio para ver se o texto está bom, compreensível, se está faltando 

alguma coisa, tive dificuldade em escrevê-lo? o que foi fácil, o que foi difícil?). Sabemos que 

o planejamento, controle e avaliação da atividade são etapas essenciais no trabalho 

metacognitivo e devem estar constantemente presentes no dia a dia do aluno para que se 

tornem hábitos e este venha realizar a atividade de forma autônoma. 

Intervenções metacognitivas também passaram a ser pensadas nas atividades de 

leitura da professora Elisabete: podemos compreender a leitura quando não sabemos ler? É 

possível entender um texto só ouvindo ou prestando atenção? Dá para saber do que fala o 

texto só pelo título? Para que serve o título do texto? É fácil ler a frase quando as palavras 

estão todas juntas? O que é preciso fazer quando não conseguimos ler? 

O planejamento de Elisabete também detalhou intervenções antes das atividades de 

produção escrita: vocês lembram o que devemos colocar num texto? Vamos ler a legenda 

que construímos ontem? Porque é legal termos essa legenda aqui? E de depois das atividades: 

O texto está legível? As palavras estão separadas? Vamos ver o que podemos melhorar. 

Faltou o que no final das frases? 

As atividades planejadas eram de fato trabalhadas em sala pelas duas professoras, com 

suas adequações necessárias em função do tempo da aula e do ritmo dos alunos. Isso 

possibilitou as professoras se sentirem capazes, muito embora inicialmente estas recorressem 

a nós para ajudá-las. O planejamento era por vezes discutido conosco durante a etapa de 

acompanhamento. As professoras refletiam sobre a repercussão das atividades planejadas e 

executadas na aprendizagem dos alunos e repensavam suas práticas com base nisso. 

 Em uma atividade, Elisabete escreveu no quadro um texto (“O pinheirinho”) com 

palavras não segmentadas e pediu para que eles reescrevessem o texto corretamente no 

caderno separando as palavras que estavam unidas inadequadamente. Ela já havia realizado a 
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correção coletiva de uma aluna que tinha cometido vários erros de segmentação, daí por que 

resolveu trabalhar esse tipo de erro.  

Essa correção coletiva, inclusive, já foi fruto de uma reflexão de sua prática, uma vez 

que muitos alunos ainda não conseguiam segmentar as palavras corretamente e ela pensou a 

estratégia de corrigir coletivamente o texto de uma aluna que continha vários erros de 

segmentação. Elisabete chegou a verbalizar que sempre quis utilizar essa estratégia, mas 

nunca tinha tido essa “responsabilidade” (sic), e agora aproveitou o ensejo da pesquisa para 

realizá-la. Ressaltamos o cuidado dessa professora em não expor a autoria do texto corrigido, 

posto que cognição e afeto não se separam no processo ensino aprendizagem. 

Elisabete verbalizou sua insatisfação com os resultados dos alunos obtidos nessa 

atividade, uma vez que vários deles, inclusive a autora do texto corrigido coletivamente, ainda 

havia cometido alguns erros de segmentação. Relatamos que a segmentação de palavras fazia 

parte do processo de elaboração do sistema gráfico pela criança, e que o desenvolvimento da 

criança não é linear, mas um continuum, cuja evolução se dá como em uma espiral. Após esse 

diálogo, Elisabete ficou mais tranquila para pensar em estratégias que ajudassem os alunos a 

superar seus erros construtivos. Essa professora resolveu modificar suas estratégias de ensino 

em função da aprendizagem das crianças, propondo uma atividade de grupo, com recorte e 

colagem, na tentativa de atingir os objetivos, o que detalharemos no próximo tópico, sobre 

organização sistemática do ambiente para facilitar a aprendizagem. 

O importante é que Elisabete avaliou se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre 

a ação) e reformulou sua prática com apoio no que avaliou. Mesmo sentindo-se um pouco 

frustrada, a professora percebeu que precisava trabalhar mais a segmentação e pensar 

atividades que atraíssem a atenção e motivassem os alunos. Essa reflexão autoavaliativa 

permitiu identificar os pontos frágeis de sua prática pedagógica e tomar consciência sobre o 

que precisaria ser revisto para se investir em mudanças. 

Essa reflexão também estava presente na prática de Lia, que redimensionava algumas 

atividades em decorrência de alguns objetivos não atingidos. Um exemplo disso foi uma 

atividade de reescrita e revisão da produção textual dos alunos, na qual Lia percebeu que os 

alunos ainda haviam cometido alguns erros da primeira versão.  

Esse fato corrobora a constatação de Abaurre (1997) de que as atitudes das crianças 

perante a escrita que produzem não parece ser a de espontaneamente reler cuidadosamente as 

versões dos textos na busca de verificar as irregularidades da escrita para posterior correção. 

Essa revisão precisa ser incentivada e dirigida pelo docente. 
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Lia perguntou quais as dificuldades dos alunos na reescrita e considerou necessário 

que eles revisassem novamente seus textos, prestando mais atenção e atentando para a 

correção ortográfica no momento da reescrita. Como consequência disso, foi também a nós 

solicitada uma atividade em que alunos se autoavaliassem em suas escritas. A atividade de 

autoavaliação proposta, que será descrita na categoria referente ao incentivo à autonomia e 

autoavaliação, objetivou que eles tomassem consciência de seus desempenhos na escrita. 

Esse caráter flexível do planejamento foi ressaltado por Libâneo (1994). A relação 

pedagógica está sempre sujeita a condições concretas e a realidade está em constante 

movimento, de forma que o plano está sujeito a alterações, adaptando-se em função das 

características de cada sala e das características individuais de cada aluno. 

Questionadas, na primeira sessão de análise das práticas, se as mudanças processadas 

na prática estavam sendo favoráveis ao ensino metacognitivo, as respostas das duas 

professoras foram afirmativas. 

 
Eu acho. Antes a minha estratégia tinha aquele limite. “Você errou aqui, vou ler a 

palavra?”, lia a palavra. “O que tá faltando?”. Aí ele dizia. A minha leitura era 

diferente da leitura dele. Eu parava onde estava o erro dele [...]. “Aqui tem CATA, 

vamos escrever CARTA, o que tá faltando?”. Ele descobria. Mas trabalhando em 

cima da metacognição, você vai mais além. Eu não paro mais aqui. “A palavra 

CARTA, o que eu vou fazer para não errar mais ela, o que eu faço? É diferente eu 

falar CATA e CARTA”. Aì ele diz: “É tia, eu tenho que falar e prestar atenção no 

sonzinho que vem”. Então a metacognição vai além daquela correção. “O que eu 

faço pra não errar mais? O que fazer para saber se está correto? Eu vou ler de novo. 

Eu vou fazer a correção”. Porque antes eles queriam saber se faziam, mas não se 

importavam deles mesmos fazerem a correção. Hoje eles já têm aquela 

responsabilidade de fazer a correção [...]. (ELISABETE). 

 
Na correção, normalmente você pegava o exercício de classe: “isso aqui está errado, 

isso está errado!” A gente fazia assim: “minha filha não é assim não, é assim!” A 

gente dava logo a resposta. Agora a gente passa um tracinho embaixo (“olha, há 

alguma coisa errada aqui, vá olhar, vá ler, ver a questão direitinho, porque você 

colocou essa resposta?!”) e isso é também na ciência, na matemática, na história. 

(LIA). 

 

Essas falas demonstram que o exercício de pensar objetivos e estratégias de 

intervenção, na oportunidade da execução do planejamento, e as sessões de reflexão das 

práticas, possibilitaram controle e avaliação de suas ações pedagógicas e foram aspectos 

essenciais na internalização de práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo. 

Desse modo, as professoras demonstraram competência para planejar atividades 

metacognitivas, desenvolver nas aulas o que foi planejado, utilizando os recursos definidos, 

avaliar se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre a ação) e reformular suas práticas 

com suporte no que avaliaram. 
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6.2.2 Organização sistemática do ambiente de forma a facilitar a aprendizagem 

 

A organização sistemática do ambiente engloba não somente a organização do espaço 

e do tempo, mas também a forma como o professor organiza os agrupamentos considerando 

os objetivos e os conteúdos a serem ensinados. 

Observamos na fase do estudo exploratório que, no referente à organização das aulas, 

as carteiras eram, na maioria das vezes, dispostas em filas, havia um grande desperdício de 

tempo na cópia das tarefas e o material utilizado para abordar o conteúdo era o livro didático, 

o caderno, lápis e alguns textos e tarefas xerografados. Apenas a professora Elisabete havia 

utilizado livros de histórias infantis para ler em sala de aula. O trabalho pedagógico realizado 

pelas professoras participantes era, na maioria das vezes, realizado individualmente e, quando 

era feito em agrupamento, não havia objetivos de cooperação e troca, havendo uma 

necessidade de redimensionamento do trabalho em grupo. 

As formas de utilizar o espaço e o tempo têm, na visão de Zabala (1998), uma 

influência crucial na determinação dos diferentes modos de intervenção pedagógica. Um 

conjunto de cadeiras alinhadas de frente para o quadro e para a mesa do professor e onde este 

toma a palavra na maior parte do tempo, não é uma configuração gratuita. Ela representa um 

ensino centrado em modelos disciplinares rígidos (que favorece o controle do professor), com 

apoio em estratégias de exposição e transmissão do ensino. Nessa disposição espacial o 

protagonista é o professor, fonte básica do saber, estando todas as atenções voltadas para ele. 

Modificando a configuração da sala, por meio da disposição das carteiras em círculos 

ou semicírculos, o centro de atenção deixa de ser o professor e o quadro e passa a ser o que 

está acontecendo no campo dos alunos. Desloca-se a atenção do professor para os próprios 

alunos, elaboradores ativos do conhecimento, e nessa elaboração estes devem viver num 

ambiente favorável para o seu crescimento, onde haja um clima de convivência social de 

interação, diálogo e debate com os colegas, facilitados pelo meio físico. 

Com efeito, o ensino deve se distanciar do ensino centrado no que o professor diz e se 

deslocar para atividades em que os alunos sejam mais ativos e participantes. Isso implica a 

organização da sala conforme os objetivos e características da tarefa: círculo, semicírculo, 

pequenos grupos, duplas. 

Durante a fase de acompanhamento, percebemos nas duas salas uma adaptação da 

distribuição convencional do espaço e das atividades. As atividades de grupos passaram a ser 

mais frequentes nas salas das duas professoras que permaneceram na pesquisa. Em 

decorrência disso, a forma da disposição das carteiras também fora alterada. Quando o 
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trabalho era realizado em grupos, as carteiras eram organizadas em pequenos grupos. Quando 

o trabalho era individual ou a professora ia expor algum conteúdo, as carteiras eram dispostas 

em semicírculos, algumas vezes ainda se mantinham em fileiras, principalmente na sala de 

Elisabete.  

Um dos motivos que justificam os grupos móveis, ou seja, grupos flexíveis com a 

finalidade de desenvolver uma tarefa determinada, é, segundo Zabala (1998), a necessidade de 

atender às características diferenciais da aprendizagem das crianças, porquanto o professor 

pode acompanhar os grupos ou alunos que demandam mais atenção, pode diferenciar as 

tarefas conforme os interesses e diferentes níveis de elaboração. 

Outro motivo é determinado pelos próprios objetivos educacionais, quando se 

considera saber trabalhar em equipe, ter autonomia e corresponsabilidade na tarefa e no 

conhecimento dos conteúdos de aprendizagem. 

A terceira razão é a possibilidade de que as próprias crianças se ajudem entre si, pois 

as interpretações mais próximas dos pontos de vista dos colegas, fazem com que possam se 

beneficiar da comparação entre perspectivas diferentes, ensejando conflito cognitivo, e da 

possibilidade de dar e receber ajuda. 

O conflito sociocognitivo, na compreensão de Perret-Clermont (1995), baseia-se no 

conflito de ideias entre as pessoas, gerado durante o processo interativo, de interlocução. 

Envolve uma dimensão interpessoal, pois leva o sujeito a efetuar ações de descentração para 

compreender outros pontos de vista, e uma dimensão intrapessoal, pois se requer um 

reajustamento das ações ante possíveis mudanças decorrentes dessa interação. É um conceito 

de suma importância porque consiste numa forma particular de confronto, que conduz a 

reestruturações das operações mentais. 

É na tentativa de se coordenar os pontos de vista divergentes e ultrapassar o 

desequilíbrio cognitivo, que se pode gerar o progresso intelectual. Nesse sentido, o trabalho 

em grupo ou em duplas não deve ser proposto de forma aleatória, mas respeitar duas 

condições: os níveis cognitivos dos sujeitos devem ser aproximados e a dinâmica interativa há 

de ser de co-resolução da tarefa. 

Não basta dispor os alunos em duplas, lado a lado. É necessário que os pontos de vista 

entre os parceiros sejam diferentes e que eles percebam essas diferenças para tentar uma 

conciliação. Segundo Perret-Clermont (1995), a causa da confrontação não reside no 

afastamento entre os níveis cognitivos, mas nas oposições entre as ideias que daí decorre. Se a 

distância entre os níveis for muito grande, os sujeitos podem não perceber a existência do 
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conflito. Se os níveis se aproximarem, os parceiros se beneficiam da interação se a natureza 

da tarefa exigir um nível de reorganização do pensamento. 

Para que a dinâmica interativa do trabalho colaborativo produza conflito 

sociocognitivo, ela deve envolver ativamente os sujeitos na resolução da tarefa e, 

consequentemente, num confronto cognitivo, onde haja ocasião para se manifestarem 

diferenças e oposições em relação à realização da tarefa.   

 
Assim, a dinâmica não se pode efetuar de um modo puramente relacional, em que 

seja facilmente aceito o ponto de vista de um dos sujeitos, que adota o papel de líder. 

É fundamental que os sujeitos aceitem colaborar de uma forma ativa, tentando 

procurar uma solução conjunta e ultrapassar as suas divergências, a fim de 

encontrarem uma resposta satisfatória para ambos, pelo que o conflito meramente 

relacional se torna pouco benéfico quando se pretende gerar um conflito sócio 

cognitivo. (ALMEIDA, 2004, p. 75,76). 

 

Efetivamente, o professor surge como questionador, um orientador, que leva os alunos 

à reflexão das questões expressas e sobre as estratégias de resolução, estando atento ao tipo de 

interação que se estabelece entre eles, facilitando as aprendizagens, certificando-se de que as 

discussões estão produzindo conflito cognitivo e intervindo para elevar o nível das discussões, 

ao mesmo tempo em que ele mesmo reflete se as suas intervenções estão contribuindo para 

uma aprendizagem significativa e de qualidade. 

Essa posição foi aos poucos sendo assumida pelas professoras. Embora reconheçamos 

que o trabalho de grupo nas duas salas ainda precise ensejar mais conflitos cognitivos entre 

pares, as duas professoras realizavam intervenções que levavam os alunos a refletir sobre a 

tarefa e a respeito das estratégias de resolução, facilitando as aprendizagens e procurando dar 

autonomia às equipes. 

O trabalho em grupo na sala da professora Lia passou a envolver não só a resolução de 

estudos dirigidos, mas também o exercício de elaboração de textos coletivos, como veremos 

no tópico referente ao incentivo à autonomia, e a discussão e avaliação dos textos dos colegas. 

Para ilustrar uma dessas atividades, mencionaremos uma em que Lia solicitou que os 

alunos se dividissem em grupos de no máximo cinco crianças para escolher o melhor conto 

escrito e melhorar o texto escolhido. A professora havia trabalhado em aulas anteriores o 

conto de fadas, o que deveria conter um conto de fadas (como eram o início, o meio e o fim), 

em que esse tipo de texto se diferenciava de outras histórias e os alunos haviam realizado 

individualmente uma produção textual na forma de conto.  

Nessa atividade em grupos, eles deveriam escolher o melhor texto e corrigi-lo 

coletivamente. Para auxiliar nessa tarefa e os alunos não se perderem em seus objetivos, a 
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professora escreveu no quadro o que eles teriam que fazer, passo a passo: 1. Formar um 

grupo; 2. Ler para o grupo cada produção, 3. Escolher o conto e 4. Corrigir o texto. À medida 

que as crianças iam realizando cada etapa da tarefa, Lia riscava no quadro o que havia sido 

feito. Para a última etapa, ela apresentou uma legenda com os critérios definidos pelos alunos 

para a elaboração e correção de textos, a qual será explicada mais a fundo no tópico 6.2.6. 

(ver foto 4). 

Essa estratégia de escrever no quadro o que os alunos deveriam fazer facilitou a 

execução da tarefa porque explicitou de forma clara o que eles deveriam cumprir e guiou as 

crianças no percurso a ser tomado, podendo elas mesmas avaliar se os objetivos da tarefa 

foram atingidos.  

Outro aspecto a ser observado nessa atividade foi a oportunidade dada aos alunos de 

pensar sobre o texto escrito com suporte nas discussões dos critérios para escolha do melhor 

texto. Eles teriam que ler e avaliar cada produção, comparar umas com as outras e levantar 

argumentos explicitando as razões de suas escolhas.  

Essa tarefa não foi fácil, porque a professora precisou inicialmente intervir para que os 

alunos se concentrassem. Estes ainda não estavam habituados a um trabalho em grupo que 

envolvesse o confronto entre pontos de vista. A mudança de posição de Lia, entretanto, ante a 

organização do trabalho em grupo, é notória, pois ela ensejou atividades que envolvessem 

esse confronto de ideias, a seleção de critérios de avaliação de um bom texto e a 

argumentação de seus pensamentos, exercício imprescindível para um trabalho em grupo. 

A divisão do trabalho em grupo na sala da professora Elisabete dependia do objetivo 

educacional estabelecido. Em algumas situações, ela dividia a turma de acordo com o nível de 

aprendizagem das crianças e em outras ela deixava os alunos escolherem os parceiros. Essa 

precaução de variar a configuração e o grau de homogeneidade dos grupos tem, segundo 

Zabala (1998), a vantagem de poder trabalhar com grupos com características similares 

(grupos homogêneos) e as vantagens educativas da diversidade (grupos heterogêneos), 

segundo as intenções educacionais. 

Dentre algumas atividades de grupo organizadas por Elisabete, destacamos uma em 

especial, tanto pelo envolvimento da professora quanto pela forma de envolvimento dos 

alunos. Como relatado no tópico anterior, essa professora havia resolvido modificar suas 

estratégias de ensino em função da aprendizagem das crianças, propondo uma atividade de 

grupo, com recorte e colagem, na tentativa de motivar os alunos e ao mesmo tempo atingir os 

objetivos pedagógicos (trabalhar a segmentação de palavras). Planejou, então, uma atividade 
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diferente: corte e colagem com frases do texto “Lendo, você fica sabendo” que não estavam 

segmentadas.  

 

Foto 3 − Texto (fonte: cartaz do PAIC) do qual foi retirado as frases para a 

atividade de recorte e colagem elaborada pela professora Elisabete 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Os grupos foram divididos de acordo com seus níveis cognitivos, as carteiras foram 

afastadas para que os alunos trabalhassem mais à vontade no chão. Dessa forma, ela 

organizou o espaço, o material e os agrupamentos dos alunos, considerando os objetivos e os 

conteúdos a serem ensinados e estabeleceu um ambiente de respeito mútuo e confiança, não 

só em relação à professora, mas também aos colegas. 

Antes de iniciar a atividade, na qual os alunos foram distribuídos em grupos de quatro, 

Elisabete leu o texto para os alunos acompanharem com o dedo e fez algumas perguntas para 

trabalhar a metacognição do aluno: “O que é preciso para lermos e escrevermos?”, “O que é 

preciso para ver se está certo?”, “A gente lê da mesma forma que escreve?”, “A gente fala 

mais rápido e escreve mais devagar. Tem que pensar para escrever”. Após esses 

questionamentos, ela pediu atenção para que os alunos compreendessem a atividade e 

explicou que eles iriam separar as palavras das frases não segmentadas, recortando-as e 

reconstruindo as frases corretamente. 
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Interessante é observar que, além de repensar sua prática e propor novas atividades 

que prendiam a atenção dos alunos, Elisabete se preocupou em fazer com que os alunos 

compreendessem o comando da tarefa antes de executá-la, aspecto essencial para o êxito na 

tarefa: “Nós vamos fazer uma tarefa que exige atenção” e explica um exemplo no quadro. Em 

um diálogo informal conosco, ela disse que nunca tinha se preocupado em perguntar para as 

crianças se elas haviam compreendido a tarefa. Ela só percebia isso quando observava nas 

carteiras os alunos fazendo coisa diferente do que ela havia solicitado e isso era motivo de 

tristeza para ela. Nessa atividade citada, Elizabete se preocupou antecipadamente com a 

compreensão dos comandos, certificando-se de que os alunos estavam atentos e apresentando 

exemplo no quadro para clarear o que realmente eles teriam que fazer, dando uma sugestão de 

que eles marcassem primeiro com o lápis onde teriam que recortar para que não recortassem 

no lugar errado. Esse foi realmente um aspecto no qual Elisabete passou a investir maior 

esforço e tempo, o que não foi observado durante o estudo exploratório. 

Essa atividade foi muito interessante para os alunos porque eles se reuniram em 

grupos no chão, estavam envolvidos e interagiam pedindo ajuda ao colega quando não 

sabiam. A professora passava nos grupos reforçando a solicitação de que eles lessem antes de 

cortar e perguntando: “Qual a primeira coisa que vocês vão fazer?”. Ela dava o suporte aos 

grupos e junto àquelas crianças que tinham mais dificuldades, ia lendo para que 

identificassem onde terminava cada palavra. Quando os grupos iam terminando, ela fazia a 

leitura juntamente com eles e pedia que copiassem a frase no caderno. Todos os grupos, 

embora em ritmos diferentes, conseguiram concretizar a tarefa proposta pela professora.  

Dessa forma, já adentrando as categorias que se seguirão, podemos dizer que nessa 

atividade, além de organizar o ambiente de forma a facilitar a aprendizagem, Elisabete: 

1 promoveu situações nas quais os alunos foram confrontados com desafios para 

resolução de problemas de forma lúdica, mobilizando o interesse e a curiosidade dos alunos, 

selecionando atividades dentro da zona de desenvolvimento proximal das crianças, 

apresentando a atividade com dinamismo e entusiasmo; 

2 realizou mediação sistemática para ajudar aqueles que não conseguiam realizar de 

forma autônoma, elaborando de modo claro o que se esperava deles, utilizando vocabulário 

apropriado ao nível de compreensão, verificando se os alunos tinham entendido o que havia 

sido solicitado, oferecendo ajuda, estimulando o diálogo com os pares, encorajando-os a 

concluir a atividade e verificando a participação de todos dentro do grupo; 

3 interagiu verbalmente questionando os alunos durante a atividade, levantando 

questões metacognitivas para os alunos pensarem sobre suas próprias aprendizagens; e  
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4 incentivou a autonomia, ajudando aos alunos a irem identificando seus erros 

durante a tarefa. 

É notória a satisfação expressa pelas duas professoras quando estas percebiam que os 

alunos conseguiam obter êxito na tarefa, mesmo que tivessem a ajuda do colega. Há o 

sentimento de “dever cumprido”, mas não só isso, o sentimento de que eles aprenderam 

alguma coisa com base naquela interação. 

Podemos afirmar que tanto alunos quanto professoras aprenderam junto com o 

trabalho em grupos. Se de uma parte os alunos iniciaram suas aprendizagens no exercício das 

trocas de pensamentos e saberes, as professoras ampliaram sua atuação no desenvolvimento 

de atividades que suscitassem essas trocas. 

Embora o trabalho de organização dos agrupamentos não tenha sido fácil, pois os 

alunos ainda estavam ensaiando um trabalho em grupo que envolvesse o confronto entre 

pontos de vista, demandando ainda uma intervenção efetiva das professoras, percebemos 

claramente a mudança de atitude dessas educadoras em propiciar atividades que envolvessem 

o confronto de ideias, assumindo o papel de orientadoras e questionadoras, levando os alunos 

a compreender o ponto de vista do outro e a refletir sobre suas aprendizagens. 

 

6.2.3 Promoção de situações que confrontam os alunos com desafios para a solução de 

problemas de forma lúdica 

 

Segundo Doly (1999), uma das condições favoráveis ao desenvolvimento de 

competências metacognitivas é a promoção de situações do tipo resolução de problemas de 

forma lúdica, envolvendo jogos de elaboração e leitura de histórias em que o sujeito é 

convidado a fazer um esforço para atingir um fim. 

Na etapa do acompanhamento, a exposição de conteúdos e a prática constante de 

cópias, características de um ensino mais tradicional, centralizado na figura do professor, 

foram dando lugar a uma prática mais dinâmica, com uma diversidade de atividades que não 

apenas chamavam a atenção dos alunos, mas os levavam a pensar mais nas suas respostas, 

considerando que eram capazes de desenvolvê-la.  

De acordo com Souza, Depresbiteris e Machado (2004), o mediador deve estar aberto 

às respostas do mediado, provocar o interesse a motivação sobre conteúdos, preparando 

melhores materiais e atividades, investir tempo na verificação do aprendizado e mostrar 

satisfação com as transformações apresentadas. 
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No contexto desta pesquisa, percebemos uma mudança substancial na prática 

pedagógica da professora Lia concernente à disciplina Linguagem. As aulas, que se 

limitavam a copiar e responder tarefas no caderno, o que levava, muitas vezes, uma hora e dez 

minutos, agora se transformava em debates e discussões sobre o texto, acerca das ideias 

principais, inferências sobre a intenção do autor, questionamentos de como os alunos haviam 

chegado a essa conclusão, levando-os a pensar sobre o texto e justificar suas respostas. Em 

vez de simplesmente pedir para os alunos lerem e responderem as questões do livro didático, 

Lia indagava e confrontava os alunos com perguntas desafiadoras sobre o texto ou a respeito 

do conteúdo abordado. 

Lia passou a pensar e organizar atividades que mobilizassem maior interesse dos 

alunos. Em uma de suas aulas, ela trouxe um livro de história de conto de fadas “Agulha ou 

linha, quem é a rainha?”, de Machado de Assis. Os alunos se deitaram no chão, a professora 

foi fazendo a predição, questionando sobre o que tratava o livro, o que pensavam sobre cada 

um desses personagens: “Do que trata o texto? Quem vocês acham que é a rainha? O que vai 

acontecer”. Os alunos deram suas opiniões e Lia leu o livro. Foi confrontando as informações 

com as suas hipóteses iniciais. A leitura da história era feita com dinamismo e entusiasmo, 

estando atenta para entonação, paradas de suspense e reflexão de forma que envolvessem os 

alunos. Estes manifestaram prazer e atenção nesse tipo de atividade. Após a leitura, a docente 

fez a verificação se os alunos haviam compreendido o texto: 

 
Lia: O que vocês entenderam? O que o autor quis dizer? 

Emília: Que a agulha queria ser mais que a linha e a linha mais que a agulha. 

Vivia: Que a linha é mais importante porque é quem dá a cor à roupa e quando 

quebra [...] (parou a fala, pensou que talvez seu raciocínio não estivesse correto). 

Renan: Que as pessoas não devem querer ser melhor que as outras, que todos são 

iguais e que precisamos dos outros. 

 

Com suas intervenções, Lia, além de trabalhar de forma lúdica a leitura e compreensão 

de texto, possibilitou aos alunos estabelecerem relação com os conhecimentos espontâneos e 

promoveu a transcendência da aprendizagem ao contexto social vivido por eles. 

A confrontação com desafios para a solução de problemas de forma lúdica não se 

restringiu ao trabalho com leitura e compreensão textual, contudo, se estendeu para a 

produção textual e autocorreção. A professora esclarecia a atividade apoiando-se sobre as 

representações dos alunos, fazendo-os tomar consciência do que já sabiam sobre o conteúdo e 

a organização do texto a ser escrito, facilitando o engajamento dos alunos na atividade e 

estabelecia interlocução que os motivava a concluir suas produções.  
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Veremos com detalhes a descrição de algumas atividades de produção textual na 

categoria incentivo à autonomia e autoavaliação. Queremos ressaltar que as atividades de 

produção textual foram aos poucos deixando de ser algo enfadonho para as crianças e 

assumindo um contexto lúdico em que eles iam descobrindo a melhor maneira de escrever um 

bom texto, detectando seus erros e consertando-os. Esse caráter de jogo lúdico da correção 

dos próprios textos com apoio em uma grelha também foi observado por Dolly (1999) em 

seus estudos.  

A professora Lia, em uma de suas aulas, verbalizou para nós que os alunos não 

estavam tendo muitas dificuldades na realização das tarefas e que havia sondado o que eles 

estavam achando das aulas. Os alunos disseram que estavam gostando porque antes não 

pensavam, agora estavam pensando. Ao perguntar a que eles atribuíam essa mudança, os 

alunos apontaram que a professora havia mudado: “A senhora mudou”. Nesse momento, Lia 

se emocionou, seus olhos estavam com lágrimas, demonstrando satisfação com o seu trabalho 

e com a melhora no desempenho de seus alunos. Os próprios alunos perceberam as 

transformações das práticas dessa professora. As mudanças nas práticas de Lia permitiram 

que os alunos se motivassem e se envolvessem mais nas atividades propostas por ela. 

Lia passou a se preocupar mais com o nível das tarefas propostas buscando atividades 

que se encontravam dentro da ZDP das crianças. Algumas tarefas realizadas no estudo 

exploratório, como a citada na seção cinco, em que as crianças teriam que responder algumas 

lacunas de acordo com palavras escritas dentro de um caracol, levaram Lia a se sentir 

frustrada por não alcançar os objetivos pedagógicos, mas também possibilitaram a reflexão e 

o redimensionamento de suas práticas com vistas a identificar o nível de seus alunos e pensar 

atividades que respeitassem esse nível e cujos comandos facilitassem a compreensão por parte 

deles. 

Com relação à outra professora pesquisada, podemos afirmar que Elisabete já 

demostrava, em sua prática, a preocupação com atividades que mobilizassem o interesse e a 

curiosidade dos alunos, uma vez que a motivação do aluno era um aspecto considerado por 

ela como essencial. Quando ela passou a compreender que o trabalho com a metacognição 

repercutia diretamente na aprendizagem e motivação do aluno, ela investiu mais nessa 

proposta de atuação, procurando organizar mais atividades que suscitassem questionamentos 

por parte dos alunos, propondo tarefas de acordo com o nível de aprendizagem e utilizando 

jogos de elaboração e leitura.  

Por diversas vezes essa professora selecionou histórias de interesse dos alunos, que 

chamavam a atenção e lia para eles, atentando-se para a entonação, fazendo a predição do 
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texto, de forma que todos participassem, suscitando questionamentos por parte deles e 

envolvendo-os na leitura. Algumas vezes Elisabete tentava motivar os alunos a ler, chamando 

a atenção para o sentimento de “pegar um livro de história, olhar para a figura e querer ler” 

(sic) e descobrir os segredos da leitura: “o livro é cheio de segredos. A gente descobre o 

segredo quando a gente lê. Quando abrimos o livro e descobrimos o seu segredo é muito 

bom”. 

Além das atividades de leitura de história, Elisabete desenvolvia atividades de corte e 

colagem de frases, música e brincadeiras pedagógicas que ela mesma elaborava, como por 

exemplo, caça-palavras. Essas atividades eram propostas de acordo com o conteúdo ensinado 

e respeitando o momento dos alunos. Assim, se eles estavam dispersos, principalmente, 

quando retornavam do recreio, ela cantava uma música com eles para estimular a 

concentração.  

A atividade de corte e colagem em grupo, já detalhada, foi pensada em um momento 

em que os alunos demonstraram, na produção textual, dificuldade de segmentar as palavras. 

Mesmo na correção coletiva da produção de uma aluna, alguns ainda cometiam erro de 

segmentação. Elisabete ponderou que deveria trabalhar frases em que eles segmentassem as 

palavras em uma atividade na qual eles se envolvessem mais. A atividade de corte e colagem 

iria ajudar os alunos a reconhecer a necessidade de segmentação das palavras, uma vez que 

eles se envolviam e participavam bem em atividades de manuseio, corte, além de terem o 

colega para auxiliá-lo. De fato, os alunos se envolveram na atividade e todos participaram, 

mesmo os que tinham mais dificuldades, os quais eram auxiliados pelo colega ou pelo 

professor.  

Vimos que essa atividade trouxe múltiplos benefícios para a mediação do professor, 

uma vez que permitiu trabalhar vários aspectos de um ensino metacognitivo. No que tange ao 

aspecto em foco, Elisabete selecionou a atividade dentro da zona de desenvolvimento 

proximal das crianças, apresentou a atividade com dinamismo e entusiasmo e mobilizou o 

interesse e a curiosidade dos alunos. Uma vez percebido que a segmentação de palavras ainda 

era uma dificuldade apresentada por muitos alunos, a professora selecionou uma atividade que 

desenvolvesse essa habilidade no domínio da leitura e escrita, partindo de algo que era 

possível de se fazer (corte e colagem), mas com um desafio: eles teriam que descobrir onde 

deveriam cortar as tirinhas para que as palavras ficassem corretas, e para isso teriam que 

pensar bastante antes de cortar, negociar com os colegas. Para auxiliar aqueles com maiores 

dificuldades, a professora sugeriu a estratégia de marcar com o lápis o espaço em que deveria 

ser feito o corte, confirmar com os colegas e finalmente cortar. 
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Foram observadas algumas brincadeiras com a intenção de descontrair as crianças ou 

trabalhar a concentração; outras com objetivo pedagógico. Para descontração entre uma 

atividade e outra, Elisabete utilizava músicas diversas das quais as crianças conheciam a letra 

e participavam junto com ela, cantando e fazendo movimentos com o corpo. Para trabalhar a 

concentração, ela utilizava brincadeiras como a da baratinha: “a baratinha voou, vou e caiu na 

cabeça de fulano” (dizia o nome de uma criança). As crianças precisavam estar atentas e 

responder no momento em que o colega citava seu nome: “Na minha não, na do sicrano” 

(dizia o nome de outro colega). Elisabete fazia algumas variações da música para trabalhar 

ainda mais a concentração. Por exemplo, cada criança iria responder por seu colega ao lado: 

“Na de fulano não, na de beltrano” (nome de outro colega), assim, eles precisariam de maior 

concentração na brincadeira.  

Outra brincadeira envolvendo música e gestos era “alegria, alegria”. Professora e 

crianças cantavam “Alegria, alegria, bater palmas, já bateu, quem não sentar rapidinho já 

perdeu”, e elas corriam para sentar rapidinho. “Alegria, alegria, quem não responder as 

questões, já perdeu. Quanto é uma dezena? Uma centena? A primeira letra do alfabeto?” As 

crianças iam respondendo; adoravam esses momentos e acabavam se motivando a participar 

mais das atividades. 

Por duas vezes Elisabete propôs uma brincadeira pedagógica de caça-palavras. Na 

primeira, ela escreveu um texto do livro didático no quadro e dividiu a turma em dois grupos, 

A e B. Ela perguntava em qual parágrafo estava escrito determinada palavra ou quantas linhas 

tinha determinado parágrafo: “Qual parágrafo está escrito a palavra bichano?”; “Quantas 

linhas tem o 4º parágrafo?”; “A palavra assembleia está escrita em qual parágrafo?”. O 

primeiro grupo que respondesse recebia um ponto que era registrado no quadro. Depois pediu 

para os alunos identificarem e circularem algumas palavras do texto e copiarem no caderno. 

Posteriormente, solicitou que os alunos pintassem cada parágrafo de uma cor e acompanhou a 

atividade nas carteiras. Em outra aula, a atividade de caça-palavras consistia nos alunos 

identificarem o parágrafo com as frases que Elisabete ditava. 

Concluímos, nessa categoria, que o caráter lúdico da prática pedagógica das 

professoras não estavam somente no tipo de atividade, mas no modo como as atividades eram 

abordadas. Mesmo tarefas que poderiam não ser consideradas lúdicas, com a produção textual 

e leitura de textos, assumiram esse caráter lúdico, à medida que eram apresentadas com 

dinamismo e entusiasmo, se encontravam dentro da zona de desenvolvimento proximal, 
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mobilizavam o interesse das crianças, prendiam a atenção e suscitavam questionamentos por 

parte destas. 

 

6.2.4 Mediação para ajudar o aluno que não consegue realizar uma atividade de forma 

autônoma  

 

A mediação como apoio sistemático para ajudar o aluno a fazer o que ainda não faz 

sozinho começa pela explicitação clara pelo professor do que ele espera que estes façam, por 

via de um vocabulário apropriado ao nível da compreensão dos alunos, passa pela verificação 

se estes entenderam o que fora solicitado, pelo acompanhamento da atividade proposta − 

oferecendo ajuda quando do enfrentamento de obstáculos e solicitando a participação de todos 

independente de seus níveis de aprendizagem − até o encorajamento dos alunos à conclusão 

de suas atividades. 

Verificamos, ao longo da etapa de acompanhamento, que as duas professoras 

ofereciam ajuda para que os alunos realizassem as atividades, principalmente no início, 

enquanto eles ainda não estavam familiarizados com estas. Elas mostraram-se disponíveis 

para intervir, oferecendo estímulos e afetos necessários aos seus progressos. Esse apoio 

especializado do professor, apontado por Zabala (1998) como uma das relações interativas 

necessárias para facilitar a aprendizagem, foi sendo diminuído progressivamente, à medida 

que os alunos foram adquirindo autonomia na realização das tarefas. 

A preocupação com a clareza no comando da tarefa passou a ser realidade na prática 

das professoras. Elas explicitavam de forma clara o que esperava que os alunos fizessem em 

relação às atividades, utilizando vocabulário apropriado ao nível da compreensão destes, os 

incentivavam a prestar bastante atenção na explicação e se certificavam se eles haviam 

compreendido, perguntando o que iriam fazer na atividade.  

Essa preocupação em o aluno compreender o comando da tarefa antes de executá-la, 

aspecto metacognitivo importante no sucesso da tarefa, surgiu de um debate, durante a 

formação, em que discutíamos a respeito do fato concreto de os alunos nem sempre 

compreenderem as orientações das professoras: 

 
PESQUISADORA - [...] Às vezes vocês explicam a tarefa e na hora de fazer os 

meninos não sabem. 

ELISABETE - Aconteceu comigo. 

LIA - Aconteceu comigo também. 
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ELISABETE - Eu propus um texto, um bilhete como produção. Eu coloquei um 

exemplo, mas um exemplo com outro assunto. Acho que era um bilhete. 

PESQ - Você tinha trabalhado aquele exemplo como fazer uma experiência. 

ELISABETE - Ah. A gente tinha feito uma experiência. Aí, era para eles fazerem 

um bilhete para o coleguinha que não veio pra a aula, explicando para o colega o que 

tinha acontecido na sala de aula. Só que eu trouxe antes um modelo de outro 

assunto. Quando eu expliquei, eu pedi: Vocês lembram quando a gente fez a 

experiência ontem? Que tal a gente fazer um bilhete contando para o colega como 

foi aula de ontem, falando para o colega que foi legal, que a experiência foi boa, ou 

que não foi boa, dependendo do que você sentiu. Quando eu acabei de explicar, 

disse: agora vamos fazer a produção. Quando eu fui receber, me decepcionei tanto, 

porque eles contaram a experiência que eu trouxe, convite de futebol. 

DÉBORA - Quer dizer que eles não entenderam o comando da questão. 

ELISABETE - Eu fiquei arrasada. O que foi que eu fiz? Porque a culpa aí foi minha, 

não foi da criança não, foi do educador. 

 

Nesse diálogo, as professoras demonstraram refletir sobre a importância dos comandos 

das tarefas e passaram a compreender a responsabilidade de deixar claro e explícito esse 

comando.  Durante a etapa do acompanhamento, elas de fato mostraram-se mais cuidadosas 

em orientar melhor os alunos para as atividades que iriam fazer e de vez em quando 

verificavam se houve de fato, por parte destes, um entendimento.  

Daí por que as professoras passaram a questionar, grupo por grupo, o que precisaria 

ser feito durante as tarefas. Elas estavam constantemente indo nas carteiras acompanhar o 

desenvolvimento das atividades junto aos alunos. Dessa forma, conseguiam identificar se 

ainda tinham dúvida sobre os comandos da tarefa, acerca da própria tarefa, esclarecendo 

eventuais equívocos e oferecendo ajuda nas dificuldades apresentadas. Elas não davam a 

resposta, mas intervinham para que eles refizessem a tarefa ou questão, caso fosse necessário. 

Em algumas situações, entretanto, esse esclarecimento ainda era deficitário, uma vez 

que os alunos ainda demonstravam incompreensões sobre a tarefa, como foi no caso de uma 

atividade de produção textual na sala da professora Lia. Após a professora explicar sobre o 

que eles iriam produzir, interviemos perguntando se eles sabiam o que iam escrever. Alguns 

alunos disseram que era para escrever uma história, outros falaram que era sobre o que tinham 

discutido. Lia explicitou, então, que iriam dar sua opinião sobre a prisão dos animais no 

zoológico. Uma aluna disse que iria escrever uma frase. Ela retorna a pergunta para a turma: 

“É só uma frase que vocês vão escrever?” Só então os alunos entenderam que deveriam 

escrever um texto sobre o seu posicionamento com relação à prisão de animais no zoológico. 

Acreditamos que as professoras acompanhadas estão em processo progressivo de 

internalização de estratégias de ensino metacognitivo e que ainda há um caminho a percorrer 
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no sentido de utilizá-las com segurança. Reconhecemos que Lia já deu um grande passo para 

trilhar esse caminho. 

No segundo ano, em que as crianças são mais novas, Elisabete faz questão de 

acompanhar questão por questão, item por item das atividades, porque sabe que é a melhor 

forma de os alunos acompanharem e não se dispersarem. Isso diz respeito a qualquer 

atividade, seja ao ditado, à tarefa dirigida e até mesmo a leitura coletiva. Todas as vezes que a 

leitura do texto era coletiva, Elisabete lia lentamente para que os alunos acompanhassem com 

o dedo a leitura. Depois ela variava os ritmos das leituras de forma a prender a atenção dos 

alunos. As tarefas também eram respondidas, na maioria das vezes, coletivamente. Ela lia 

questão por questão, esperava os alunos responderem e passava nas carteiras para corrigir. 

Uma das vantagens da professora ler e os alunos responderem coletivamente a tarefa é 

que eles não se perdem nesta, e, no remate, todos terminam concomitantemente. Segundo a 

professora, dessa forma ela poderia acompanhar melhor os alunos com maior dificuldade e 

que se atrasavam muito na tarefa. Esse apoio era oferecido no sentido de que todos 

conseguissem realizar a atividade até que conquistassem maior autonomia. 

Esse acompanhamento dos alunos que apresentavam mais dificuldades também se 

dava no plano individual. Enquanto os alunos copiavam e respondiam a tarefa, Elisabete 

sentava-se com cada um para observar como estavam se saindo na leitura. Essa foi uma 

estratégia que ela encontrou para ter uma visão mais individualizada do desempenho e da 

evolução das crianças. 

Nos ditados, por exemplo, ela sempre chamava a atenção para que os alunos ouvissem 

a palavra ou frase toda antes de escrever e sempre solicitava que lessem de novo para saber se 

escreveram corretamente, para que eles fossem, gradativamente, ganhando autonomia e 

assumindo o controle de sua aprendizagem. Quando algum aluno chegava para ver se sua 

escrita do ditado ou mesmo a tarefa estava correta, Elisabete perguntava se ele havia corrigido 

antes de mostrar para a professora e o que era preciso lembrar quando se vai escrever um 

texto. 

Esse tipo de mediação tem a função de ajudar as crianças que não conseguem fazer 

sozinha uma atividade, mas ao mesmo tempo não reforça essa dependência, ao contrário, 

possibilita uma autonomia fazendo com que os alunos tomem gradativamente o controle de 

suas aprendizagens. 

A prática anterior dessa professora era corrigir ela mesma o ditado no quadro; 

entretanto, veremos na categoria Incentivo a autonomia e autoavaliação que essa correção 

ganhou novo formato com a participação ativa das crianças. Queremos ressaltar é que o 
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acompanhamento pedagógico não significa dizer que o mediador vai dar as respostas para o 

aluno. Ele implica, segundo Zabala (1998), em oferecer suporte para que as crianças, após 

intervenções e questionamentos que as levem a se apropriar progressivamente de esquemas de 

conhecimentos e de novas estratégicas de aprendizagem, adquiram autonomia em novos 

contextos de aprendizagem. 

 Dessa forma, no tocante a essa categoria, podemos dizer que as professoras 

utilizavam um vocabulário claro e apropriado ao nível de compreensão dos alunos, 

explicitavam o que esperava que os alunos fizessem, mas nem sempre verificavam se os 

alunos haviam entendido o que era solicitado. Sempre ofereciam ajuda nas dificuldades, 

encorajavam os alunos a realizar e concluir suas atividades e solicitava a participação 

independentemente de seus níveis de aprendizagem. 

 

6.2.5 Interação verbal questionando o aluno durante a realização das atividades  

 

A interação linguística que questiona a criança sobre os elementos pertinentes à 

atividade ─ mediante a solicitação de explicitação de procedimentos e de reformulações, do 

convite à correção de erros e da autoavaliação da atividade − é outra condição apontada por 

Doly (1999) para o desenvolvimento da competência metacognitiva. 

No que diz respeito às intervenções e mediações das professoras deste estudo, 

vimos que já na fase exploratória elas dialogavam com seus alunos, demonstravam atenção às 

perguntas e comentários, interagiam com eles durante as atividades, questionando e 

orientando a tarefa de forma que eles tivessem atenção para as regras do sistema de escrita.  

Durante o acompanhamento, elas continuaram interagindo com os alunos de forma 

positiva; entretanto as duas professoras passaram a utilizar a estratégia pedagógica de 

questionar as hipóteses que os alunos utilizavam durante as suas aprendizagens. Por exemplo, 

quando elas solicitavam a reformulação de alguma atividade, elas investigavam as estratégias 

que os alunos utilizavam perguntando como eles tinham chegado àquele resultado. 

Vejamos algumas atividades desenvolvidas pelas duas professoras que comprovam 

essa afirmação. 

Vimos no tópico 6.2.3 que a professora Lia introduziu em sua prática debates e 

discussões envolvendo a leitura e compreensão do texto, sobre as ideias principais, inferências 

sobre a intenção do autor. Ela estava sempre atenta aos comentários dos alunos e respondia às 

perguntas e solicitações destes. Vejamos o trecho de um diálogo em sala de aula, em que a 

professora estava trabalhando o conto por meio de leitura de imagens: 
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Lia: Essa figura se refere a que conto? 

Alunos: Chapeuzinho vermelho. 

Lia: Como vocês sabem? 

Alunos: Porque ela está de capuz vermelho. 

Lia: Porque será que essas historinhas levam o nome de conto de fadas? Qual a 

característica de um conto? O que tem no conto de fadas? 

Alunos: Personagens, floresta. 

Lia: Todo conto tem floresta? 

Alunos: Não. 

(Lia mostra um livro de contos e o que contém: capa, título, sobrecapa, a história). 

Lia: O que contém a história? 

Alunos: Desenho, personagens, local. 

Lia: Toda história tem um problema a ser resolvido e um final, que pode ser feliz ou 

triste. 

Lia: (discorre um pouco sobre os contos de fada): Eles foram criados para despertar 

o cuidado com as crianças para não falarem com pessoas estranhas. Toda história 

tem uma mensagem no final. Vocês querem ouvir uma história? 

Alunos: Sim. 

(Lia lê a história “O leão e o ratinho” com entonação de forma a prender atenção dos 

alunos). 

Lia: O que vocês aprenderam nessa história? 

André: Um ajuda o outro. Um favor paga o outro. 

Lia: O autor escreveu essa história para quem? O que ele quis passar nessa história? 

Alunos: Mensagem 

Lia: Que mensagem ele quis passar? Para resolver um problema, nem sempre a 

força resolve. É preciso paciência e persistência. Como resolvemos o problema de 

um aluno que não tem lápis? É importante que a gente aprenda a fazer favor.  

Mesmo que alguém não ajude você, tente ajudar. 

Lia: Vocês acham mais interessante essa aula que a gente fica conversando ou 

copiando? (se referindo à prática anterior de realização de cópias). 

Alunos: Conversando 

 

As indagações de Lia relacionam o conteúdo abordado e os conhecimentos 

espontâneos dos alunos. Além de indagar e confrontar os alunos com perguntas desafiadoras 

sobre o texto ou acerca do conteúdo abordado, ela levantava questões de como os alunos 

haviam chegado a essa conclusão (“Como vocês sabem?”), levando-os a pensar sobre o texto 

− no caso, imagem − e justificar suas respostas (“Porque será que essas historinhas levam o 

nome de conto de fadas? Qual a característica de um conto? O que tem no conto de fadas?”). 

Esses questionamentos podem levar os alunos a se perceberem capazes de pensar por si 

mesmos, incentivando dessa forma a autonomia.  

O diálogo tomou a direção das respostas dos alunos. É a partir destas − as quais a 

docente não levantava nenhum julgamento de valor, afirmando se estão certas ou erradas − 

que Lia suscitava outras questões, respeitando o que os alunos traziam e lançando novos 

desafios (“Todo conto tem floresta?”). 

Na interação professor-aluno, percebemos durante as aulas que Lia estava sempre 

sondando com os alunos o que eles pensavam das suas estratégias didáticas, de forma que ela 

obtinha um feedback de como essas estratégias estavam chegando até estes e ela mesma 
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colocava em foco a sua prática, avaliando-a e reformulando-a. Nesse trecho do diálogo 

aparece uma pergunta que ilustra isso: “Vocês acham mais interessante essa aula que a gente 

fica conversando ou copiando?”. Lia estava consciente de que sua prática anterior de 

realização de cópias, além de não atingir os objetivos pedagógicos, não motivava os alunos, 

então, ela precisava ter uma confirmação disso. Frisamos que essa sondagem dos alunos era 

uma constante da professora e sempre aparecia em suas aulas. Além de valorizar a opinião 

dos alunos, permitia que ela mesma se avaliasse na sua posição de mediadora. 

Em outros momentos, ela estabelecia interação verbal questionando o aluno de modo 

que eles chegassem às regas da língua escrita. Lia fez uma lista de palavras para os alunos 

completarem oralmente com S ou SS e perguntou para os alunos: “Nessa fila de palavras o S 

está entre que? Ele tem som de que?”. E ia fazendo intervenções até que chegassem à 

conclusão da regra: “Entre vogais, uso S quando tem som de Z e SS quando tem som de S. 

Entre consoantes, uso S”.  Na primeira sessão de análise da prática, a professora explicou essa 

atividade e expressou seu sentimento de satisfação: 

 
Eu trabalhei S e SS (ortografia), muito interessante a maneira que eu trabalhei. Eu 

mesma achei legal (Lia se surpreende consigo mesma): “Vocês conhecem alguma 

palavra com S ou SS?” Eles falavam e eu ia escrevendo. Só que eu escrevia sem 

colocar o S ou SS. Aí ficou uma para cada, porque cada um disse uma palavra. 

“Agora vou chamar de um por um e vocês vão ler a palavra e vão completar com S 

ou SS”. E eu deixei à vontade. “Mas primeiro tem que fazer o que? Ler. Ler, preste 

atenção o som, depois você completa”. No final a gente leu, prestando atenção e eles 

chegaram a uma conclusão que usa o S quando tem o som do Z e o SS quando tem o 

som do S. E fui anotando. No final de tudo eles chegaram à conclusão (lê registro): 

“Entre vogais uso um S, quando tem som de Z; Uso dois S quando tem som de S. 

Quando está entre consoante e vogal, usa o S”. Depois eu fiz um ditado só com S e 

SS. 

 

Na aula seguinte, Lia fez o levantamento das palavras que os alunos mais haviam 

errado e colocou no quadro para que eles prestassem atenção nos tipos de erros mais 

cometidos. Retomou as regras que haviam estudado e colocou no quadro com lacunas para 

que eles completassem o texto da regra elaborado por eles. Quando os alunos recorriam à 

professora, ela interagia, retornando a pergunta para eles, fazendo com que relembrassem a 

regra: “Usamos SS entre o que? Aqui é vogal?” e acompanhando até que concluíssem a 

atividade. 

Essa interação confrontava os alunos com perguntas desafiadoras sobre o conteúdo 

abordado, levando-os a levantar hipótese sobre a linguagem escrita e a chegar à conclusão de 

regras do sistema de representação gráfica. Sabemos que a criança deve resolver, nos estádios 

iniciais da escrita, a difícil tarefa de compreender como as relações entre linguagem e escrita 

se estabelecem. Os resultados dos estudos da teoria psicogenética mostram que as crianças, 
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mesmo no início da aquisição da linguagem escrita, elaboram hipóteses e refletem sobre esse 

sistema (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999).  Nesse sentido, uma mediação que leve a criança 

a pensar acerca desse sistema respeita o princípio de que ela é um ser ativo capaz de 

raciocinar e elaborar suas hipóteses. 

Essa interação verbal questionando o aluno de modo que eles cheguem às regas da 

língua escrita também foi realizada por Elisabete, só que de forma menos consistente. 

Elisabete entregou para os alunos uma lista de palavras escritas com AM e AN para lerem em 

casa. Ela leu essa lista lentamente para que os alunos acompanhassem, escreveu no quadro as 

palavras com lacunas e pediu para que eles lessem individualmente e só depois fizessem 

coletivamente o preenchimento. Lançou o desafio para as crianças: “Por que o A às vezes é 

acompanhado de M e outras de N?”. Um aluno estava respondendo quando ele interrompeu 

para explicar a regra: “Antes de P e B escrevemos a letra M”. 

Elisabete poderia ter esperado um pouco mais para que o aluno chegasse à conclusão 

da regra. Indagada sobre essa questão, em uma das sessões de reflexão sobre a prática, ela 

afirmou que às vezes atropelava o pensamento das crianças e que isso era algo que ela 

precisaria rever e se policiar, pois sentia a necessidade de mudar de atitude nesse aspecto. 

Entendemos que a prática pedagógica docente exige constante reflexão. Essa reflexão 

serve de espelho para que os professores se vejam e percebam como estão desenvolvendo seu 

trabalho com vistas a uma melhor atuação (ALARCÃO, 1996). 

Já no tocante ao trabalho com leitura e compreensão de textos, Elisabete utilizava a 

estratégia pedagógica de questionar as hipóteses dos alunos durante as suas aprendizagens. 

Como ilustração, transcrevemos trechos dessa mediação: 

 
(Elisabete lê coletivamente o texto de forma lenta para os alunos acompanharem). 

Elisabete: Do que fala o texto? 

Alunos: Do tamanho do pé que é grande. 

Elisabete: De quem? 

Alunos: Da mãe e do pai. 

Elisabete: Em relação a quem? 

Alunos: A quem calça 20. 

Elisabete: Quem calça 20? 

Alunos: O menino. 

Elisabete: Qual o verso, a linha que diz que é o calçado da mãe? 

 

Nesse diálogo, a professora fez perguntas sobre a compreensão dos alunos acerca do 

texto lido, procurando fazer com que discorressem sobre o que tratava o texto, com quem o 

autor fazia comparações e levando-os a identificar exatamente em que parte do texto eles 

podiam obter a informação do número do calçado da mãe. Nesta e em outras situações, o 
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discurso de Elisabete era permeado de perguntas e lembretes que levavam o aluno a pensar 

sobre a leitura e escrita. 

As interações no contexto da sala de aula não se restringiam ao trabalho com a leitura 

ou compreensão de textos.  No trabalho com a produção textual ou com a correção de textos, 

as professoras estavam constantemente estabelecendo diálogo com os alunos, incentivando-os 

a explorar seus conhecimentos, estando atento às perguntas e solicitações destes e interagindo 

durante a realização das tarefas. Elas estimulavam os alunos a rever suas produções, 

reformular a atividade e assumir o controle da atividade. 

Esse tipo de atitude vai ao encontro das orientações sobre as relações interativas 

necessárias para facilitar a aprendizagem propostas por Zabala (1998). Para esse autor, a 

atividade não significa fazer coisas indiscriminadamente (fazer por fazer), mas realizar ações 

que promovam intensa reflexão sobre o que ela propõe: “Atividade mental que não pode se 

limitar à ação compreensiva exclusiva, pois para que esta aprendizagem seja o mais profunda 

possível, será necessária que, além disso, exista uma reflexão sobre o próprio processo de 

aprendizagem” (P. 99). Assim, os alunos precisam de uma série de estratégias metacognitivas 

que lhes permitam assegurar o controle pessoal dos conhecimentos que vão elaborando. 

As interações promovidas pelas professoras de indagar e confrontar os alunos com 

perguntas desafiadoras sobre o texto e acerca de como os alunos haviam chegado as suas 

conclusões; de levar o aluno a rever suas produções e reformular a atividade são intervenções 

pedagógicas essenciais para os alunos assumirem o controle de suas aprendizagens. 

 

6.2.6 Incentivo à autonomia e autoavaliação  

 

O desenvolvimento de competências metacognitivas implica que o mediador não 

avalie do exterior e de forma sancionadora, mas incentive autonomia e autoavaliação dos 

alunos (DOLY, 1999).  Zabala (1998) também ressalta a importância da percepção que cada 

um tem de si mesmo para encontrar interesse na aprendizagem, ou seja, na motivação para 

continuar seus progressos. A função do professor, nessa perspectiva, deve ser incentivar os 

alunos a realizar o esforço que lhes permita continuar progredindo. 

Observamos, na etapa de estudo exploratório, que os aspectos mais fragilizados das 

práticas pedagógicas das professoras em relação à escala de competências para um ensino 

metacognitivo foram os referentes ao controle, regulação e avaliação da aprendizagem dos 

alunos. Não havia, no geral, solicitação ao aluno para que planejasse suas produções − pensar 

que aspectos deviam conter o texto, o que não poderia faltar, como elaborar um texto que 
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poderia ser lido por qualquer pessoa, como organizar as ideias antes de escrever −, controlasse 

sua atividade − ler e corrigir durante a escrita para saber se estava correto e compreensível − e 

avaliasse sua aprendizagem − reler todo o texto para ver se escreveu correto e se  era 

compreensível ao leitor. Esse controle da aprendizagem era exercido pelo próprio professor, 

que muitas vezes corrigia a tarefa do aluno ou apontava o erro para ele corrigir. 

 No que se refere à leitura e compreensão do texto, observamos, no estudo 

exploratório, algumas iniciativas, principalmente da professora Elisabete, de uso de 

estratégias de leitura como predição, inferência; no entanto, estratégias metacognitivas de 

autoavaliação, como verbalizar o que aprendeu no texto, identificar as facilidades e 

dificuldades na leitura e compreensão do texto e estabelecer o que era necessário para 

melhorar sua aprendizagem não estavam presentes ou estavam de maneira intuitiva e 

incipiente. 

De uma forma progressiva, essas estratégias foram fazendo parte das práticas das 

professoras. Podemos afirmar que foi nessa categoria Incentivo à autonomia e avaliação em 

que houve maiores mudanças nas práticas das professoras acompanhadas. As próprias 

professoras perceberam essas mudanças ao realizarem o autopreenchimento da escala, como 

veremos no tópico 6.4. Descreveremos algumas atividades desenvolvidas nas duas salas ao 

longo do acompanhamento em que comprovam essas afirmações. 

Vimos, no tópico anterior, que Lia e Elisabete estabeleciam interação verbal 

questionando o aluno de modo que eles chegassem às regras da língua escrita. Em uma dessas 

atividades, Lia trabalhou o uso do S e SS até que os alunos chegassem à regra. Após todo esse 

trabalho, fizemos uma reflexão no sentido que ela poderia programar ditados em função das 

dificuldades apresentadas por eles, variando o contexto linguístico das palavras. 

Sugerimos, então, que ela propusesse para os alunos um ditado com frases que 

continham palavras com S e SS como uma forma de os alunos assimilarem melhor o 

conteúdo. A intenção era que os alunos construìssem uma grelha com seu “perfil ortográfico” 

e, tomando consciência do tipo de erros que tinham tendência a cometer, focalizassem a 

atenção nesses erros no momento da escrita de suas produções. Segundo Dolly (1999), o fato 

de os alunos operarem uma tomada de consciência sobre seus erros, por si, desencadeia um 

controle da ortografia. 

Na aula seguinte, Lia realizou um ditado com cinco frases contendo palavras com S e 

SS. Antes disso, ela laçou o questionamento para os alunos sobre a regra para ver se eles se 

lembravam: “Nós vamos fazer um ditado contendo aquelas letrinhas S e SS, vocês 
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lembram?”. Uma aluna verbaliza toda a regra aprendida na aula anterior, demonstrando que 

havia assimilado, e então Lia começa o ditado.  

Após o ditado, a professora deu segmento à nossa proposta, colocando as frases 

corretas no quadro para que os alunos corrigissem. Foi solicitado que eles sublinhassem as 

palavras que haviam errado, fizessem uma lista abaixo do ditado e colocassem a correção ao 

lado da palavra. Esse exercício permitiu que cada aluno identificasse os erros que tinham 

tendência a cometer. 

Essa atividade constituiu-se, portanto, numa sessão de reflexão e avaliação de suas 

produções e possibilitou a regulação por meio da localização de seus erros. Embora tenha sido 

sugestão nossa, foi muito bem aceita por Lia, pois os alunos que não liam ou liam com muita 

dificuldade na leitura haviam realizado o ditado com alguns erros. Ante essa constatação, Lia 

comentou: “Depois da metacognição, muitos melhoraram, eu estou muito feliz com isso”.   

Em uma das aulas de Linguagem, Lia trabalhou um texto sobre super-herói, 

utilizando-se de estratégias de ativação dos conhecimentos prévios dos alunos, de predição e 

inferências as quais descreveremos no próximo tópico. Dessa atividade houve vários 

desdobramentos didáticos que envolveram pelo menos cinco aulas. 

Lia solicitou que os alunos identificassem o que acharam fácil e o que acharam difícil 

na leitura do texto e pediu nossa ajuda para ir registrando no quadro branco: 

 

O que foi fácil? O que foi difícil Que palavras foram difíceis? 

Título 

Gravura 

Algumas palavras desconhecidas Brainiac 
Lex Luttor 
(palavras de língua estrangeira) 

 

Ressaltamos que essa estratégia metacognitiva da professora de registrar no quadro os 

aspectos que os alunos consideraram fáceis e difíceis diz respeito à categoria incentivo a 

autonomia e autoavaliação, uma vez que possibilitou um controle e avaliação da 

aprendizagem à medida que eles identificavam as dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. Essa sistematização metacognitiva e metalinguística, segundo Jolibert e Sraïki (2008), 

faz com que o professor suscite a avaliação e a metacognição por meio de uma recapitulação e 

de uma explicitação metódica. 

Na aula seguinte, a professora deu continuidade ao tema estudado, agora voltado para 

a produção textual. Interessante é observar que, antes de pedir que os alunos realizassem a 

produção, Lia trabalhou primeiramente, durante a aula toda, as características dos super-

heróis para que os alunos tivessem elementos suficientes para produzirem um texto descritivo 
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sobre um herói. Ela levantou alguns questionamentos sobre como é um super-herói, que 

características se espera que ele tenha e que pessoas poderiam ser consideradas herói ou 

heroína. Foi solicitado que os alunos criassem e desenhassem um herói e listassem suas 

características. 

O objetivo da aula seguinte era a produção de um texto descritivo sobre um super-

herói. Como Lia ainda não havia trabalhado o texto descritivo e já prevendo que os alunos 

poderiam ter alguma dificuldade nesse tipo de texto, sugerimos que ela mostrasse um modelo 

e trabalhasse em sala. A professora levou a descrição de um personagem, os alunos fizeram a 

leitura silenciosa e compartilhada, e Lia levantou os seguintes questionamentos: “Do que se 

trata? Que características tem o personagem? Cite a frase que mostra isso? Quais as 

características do personagem? Como é a estrutura do texto?”. Após a discussão do modelo 

foi feito todo um trabalho de preparação para a produção textual no sentido de que os alunos 

compreendessem a estrutura e organização de um texto descritivo e o que ele deveria conter.  

Ela esclareceu a atividade, apoiando-se sobre as representações dos alunos, relembrou 

o que estava em jogo na produção de um texto e facilitou o engajamento dos alunos na 

atividade, fazendo-os tomar consciência do que já sabiam sobre o conteúdo e a organização 

do texto a ser escrito. Esses aspectos são, segundo Jolibert e Sraïki (2008), modos de atuação 

do professor essenciais na preparação para o encontro com o texto. 

Os alunos teriam que elencar os aspectos que precisavam ser levados em consideração 

na elaboração do texto; “O que não podemos esquecer quando formos escrever um texto?” Os 

alunos apontaram: “título, parágrafo, pontuação, letra maiúscula (nome e início de frase), 

acentuação, escrita correta”. Estes produziram o texto com base nas características do super-

herói que haviam criado e tendo como base os elementos que precisariam considerar no texto. 

Eles solicitaram à professora que a atividade fosse feita em duplas ou trios, o que foi por ela 

aceito. Alguns preferiram fazer sozinhos. 

Percebemos na prática de Lia uma sequência didática no desenvolvimento das 

atividades. Para Zabala (1998, p. 53), a sequência didática é “determinada pela série ordenada 

e articulada de atividades que formam as unidades didáticas”. Existem articulação e 

continuidade entre as atividades de leitura e produção textual dentro de uma mesma temática. 

Lia iniciou a atividade de leitura explorando o que os alunos sabiam sobre o texto estudado, 

quais os seus conhecimentos sobre a leitura de capas de revistas, sobre os heróis, conteúdos 

significativos que motivaram a participação. Partiu da ZDP dos alunos sobre o que eles 

conheciam acerca das características dos personagens para introduzir o conceito de texto 
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descritivo e ajudou-os a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender que lhes 

permitissem atuar de modo mais autônomo em suas aprendizagens. 

Abrimos aqui um parêntese para ressaltar que todas as vezes que Lia ia propor uma 

produção textual, havia toda uma preparação dos alunos para que estes se apropriassem dos 

recursos necessários para a escrita de um bom texto, não só deixando claro sobre o que os 

alunos deveriam escrever, mas também os deixando informados sobre as características de um 

texto descritivo, narrativo etc. Além disso, ela sempre lançava, antes da produção dos alunos, 

o questionamento do que deveria ser levado em consideração num texto escrito, trazendo à 

memória os elementos elencados como essenciais. No inicio do acompanhamento, 

intervínhamos fazendo alguns questionamentos, tais como: “O que devemos fazer antes, 

durante e depois da escrita? Vocês sabem sobre o que vão escrever?” Com o tempo, essas 

perguntas já faziam parte da rotina de Lia. 

No modelo de escrita proposto em Hayes e Flower (1980), o planejamento (geração e 

organização de ideias), a tradução (colocação das ideias em linguagem escrita) e a revisão 

(avaliação e correção de pensamentos escritos) compõem o processo de construção textual. 

Esses processos cognitivos estão em contínua interação e em um espaço de tempo muito curto 

um escritor pode planejar, logo em seguida escrever e, no mesmo momento, avaliar se o que 

foi escrito é aceitável.  

Com efeito, acreditamos que o trabalho de preparação da professora para a produção 

com questionamentos sobre o que exatamente as crianças iriam escrever, que informações 

eram importantes para levar em consideração nessa escrita, o que era um texto descritivo, 

ajudaram os alunos a realizar o planejamento de suas produções, organizando suas ideias de 

acordo com o que era solicitado de forma a se aproximar dos resultados esperados. 

Nesse sentido, é importante que a revisão textual seja objeto de debate antes, durante e 

depois do processamento da escrita e que o professor possa perceber o valor de trabalhar e 

refletir sobre os passos dados para a elaboração e uso da linguagem por seus alunos, devendo 

o texto ser visto não apenas como produto acabado, mas como um processo de sucessivas 

construções da língua escrita (OLIVEIRA, 2005).  

Na aula seguinte, a professora chamou cada grupo para corrigir a produção textual. 

Depois pediu para eles passarem o texto corrigido para a folha. Ao observar a produção já 

corrigida dos alunos, Lia percebeu que ainda havia erros. Resolveu, então, relembrar os 

aspectos que deveriam conter no texto, e elaborou uma legenda com um símbolo para cada 

aspecto e foi corrigindo as produções, marcando com esses símbolos as palavras que 

precisariam ser corrigidas. 
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Dando continuidade à aula anterior, Lia mostrou a legenda em um cartaz por ela 

confeccionado, para facilitar a visualização dos alunos e para manter sempre na memória a 

lembrança daqueles aspectos na produção e correção textual.  

 

Foto 4 − Legenda de correção elaborada pelo 3º ano C e confeccionada pela 

 professora Lia 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Lia atribuiu uma pontuação para cada aspecto a ser avaliado e pediu para os alunos 

darem suas notas de acordo com os pontos obtidos em cada aspecto. Por exemplo, se o grupo 

não tivesse colocado o título, ele diminuiria um ponto da nota máxima. Se tivesse omitido o 

parágrafo, outro ponto a menos. Os demais aspectos (pontuação, acentuação, letra maiúscula e 

escrita correta) valiam dois pontos cada qual e, dependendo do número de erros, os alunos 

iriam diminuindo a pontuação.  

Embora inicialmente as crianças tivessem atribuído boas notas para suas produções, 

elas começavam a perceber que seus erros tinham repercussão na sua nota e que esta não era 

atribuída arbitrariamente pela professora, mas estabelecida de acordo com critérios 

específicos. Para Zabala (1998), é preciso recusar formas em que controle e avaliação recaiam 

exclusivamente nos professores e fortalecer a aquisição progressiva do controle da própria 

atividade por parte do aluno. Nessa atividade, os alunos assumiram o controle não só da 

correção do texto, mas também da autoavaliação. 
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Essa tarefa de aprender a produzir textos, Segundo Leal (2008), não é algo a ser 

completado nas séries iniciais, mas constitui um processo gradativo, que deverá ser provocado 

e sustentado ao longo das experiências escolares. Poderá ser um trabalho bem-sucedido à 

medida que as interações aconteçam, destacando-se a atitude do professor como aquele que 

instaura intervenções e diálogos necessários ao desenvolvimento do sujeito, questionando-o e 

levando-o constantemente a repensar suas hipóteses e a pensar sobre a linguagem. 

Pensamos que essa construção também se dá no docente, que também aprende em suas 

experiências de troca. A professora Lia se permitiu ser surpreendida com as produções de seus 

alunos, com destaque para a aluna Maria, cujo texto a professora não conseguia ler, mas que, 

após as intervenções e as reescritas, apresentou uma mudança considerável, uma clareza antes 

não percebida. Ao falar desse assunto, Lia expressou emoção e contentamento, poderíamos 

dizer que tanto em relação à evolução de sua aluna, bem como da sua atuação profissional. 

A reflexão, segundo Schön (1992), pode ser desenvolvida com suporte em uma série 

de momentos combinados na prática de ensino. O primeiro deles é permitir-se ser 

surpreendido pelo que o aluno faz. Lia refletiu sobre os fatos e compreendeu que a mudança 

de sua atuação implicou melhoras no desempenho da produção escrita dos alunos. Assim, ela 

compreendeu que a direção tomada estava mais próxima de alcançar os objetivos traçados. 

Ressaltamos também a importância da reflexão sobre a ação da professora que 

culminou na elaboração de novas estratégias para fornecer elementos substanciais para que os 

alunos fossem realizando as autoavaliações e adquirindo certa autonomia em suas 

aprendizagens.  

Contribuiu para a organização dessa dinâmica da professora a execução do 

planejamento quando da formação, embasado no aparato teórico adquirido.  Ao pensar e 

descrever antecipadamente as intervenções que iria realizar durante a atividade planejada, 

mesmo com nossa ajuda, a professora tinha mais facilidade de organizar sua dinâmica de 

forma a atender aos objetivos propostos. Vimos que esse exercício de pensar estratégias foi 

essencial na internalização de práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo. A 

professora se distanciava de suas práticas, percebendo-as por uma nova perspectiva e então as 

redimensionava por meio do diálogo da teoria com a prática. O desdobramento das atividades 

até chegar à produção escrita só foi possível porque foi pensado e planejado com antecedência 

pela professora. As estratégias e intervenções utilizadas tinham o propósito de implicar os 

alunos em todos os momentos da aprendizagem e desenvolver o pensamento e a consciência 

crítica. 
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Vimos que as mudanças nas práticas de Lia iniciaram já na formação, mesmo que 

tenha sido em outra escola, uma vez que, durante a formação, as professoras não estavam 

atuando em suas salas na escola pesquisada. Foi notória a satisfação da professora Lia em 

mudar sua posição e prática pedagógica, observada na sua expressão de alegria e mesmo 

verbalizada na etapa de formação. 

Relatamos que essa professora, ainda durante a formação, desenvolveu atividades de 

avaliação da produção textual de seus alunos do 5º ano na outra escola onde ensinava. Ela 

formulou junto com os alunos critérios de avaliação de suas produções e, com suporte neles, 

elaborou uma legenda, escolhendo um símbolo para cada critério avaliativo, na qual os alunos 

iriam se basear para corrigirem seus textos. Lia recebia a produção textual dos alunos, 

registrava os símbolos de acordo com os erros cometidos. Devolvia a produção dos alunos 

para que eles corrigissem em sala.  

Essa mudança tão rápida da prática de Lia logo no início da pesquisa pode ser 

explicada em parte pela grande necessidade de reformular suas práticas, pois elas já não 

estavam dando conta da demanda dos alunos e dos seus anseios de uma atuação profissional 

mais competente.   

Vale ressaltar que essa mudança foi iniciativa da própria Lia, a qual se sentiu 

participante ativa não só na melhoria das condições de aprendizagem e das relações sociais na 

sala de aula, bem como no desenvolvimento curricular, deixando de ser uma mera 

consumidora. Interessante é como esse exercício possibilitou à Lia um novo ânimo, uma nova 

atitude ante o conhecimento e à prática. Suas energias voltadas para o trabalho pedagógico 

estavam se esgotando e ela precisava se motivar para também ajudar na motivação dos alunos. 

É claro que esse novo ânimo não a impediu de enfrentar novos desafios, entretanto, 

percebíamos que estava disponível para desenvolver uma prática reflexiva, consubstanciada 

em um aporte teórico que a instrumentalizava a fazer a comunicação entre pensamento e ação. 

Já no tocante à professora Elisabete, percebemos, no início da pesquisa, um pouco de 

resistência demonstrada nas suas expressões e na forma de se dirigir a nós, como se ela não 

estivesse muito confiante ou crente na proposta da investigação. Isso se confirmou na 

entrevista de avaliação quando ela verbalizou claramente essa resistência:  

 
Comparando com a metacognição, que pra mim, na época era o 

construtivismo. Quando eu comecei, eu fiquei meio na dúvida. Já tem o 

construtivismo e além do construtivismo, ainda tem essa questão de como 

aprender, mas eu preciso compreender isso [...]. Para mim não foi fácil de me 

convencer. 

 



208 

 

Embora Elizabete se mostrasse um pouco reticente no início da pesquisa, ela foi se 

engajando gradativamente nas ações, mostrando-se curiosa em conhecer sobre esse novo 

conceito e bastante ativa nas discussões fomentadas no período de formação. As mudanças da 

professora Elisabete foram mais tímidas de início, talvez por ela ter mostrado essa resistência. 

Entretanto, no decorrer do acompanhamento foram tomando forma.  

Ante o domínio de uma ideologia que submete os professores, é possível compreender 

parte da resistência destes ante as mudanças da educação e desenvolvimento de saberes. A 

uma força que tenta se impor há uma reação, de mesma intensidade, em sentido contrário. 

Toda mudança suscita resistência e se essa mudança é imposta e não leva em consideração a 

necessidade do sujeito, a resistência tende ainda mais a se agravar (ROSA, 2000). 

O estabelecimento da reflexão crítica se faz necessário à manutenção da tensão 

permanente entre mudança e acomodação, possibilitando a constituição de horizontes de ação 

diferentes. Essa instauração não sucede de forma mecânica, mas é um decurso de luta que 

começa com a reflexão e termina em novas ações. Estas, por sua vez, são submetidas a novas 

reflexões e um novo fazer (CHARLOT, 2002). A pesquisa tentou instaurar uma tensão 

positiva entre acomodação e mudança com base nas reflexões sobre a prática das professoras, 

oferecendo o apoio e acompanhamento pedagógico, atendendo a uma demanda dos sujeitos. 

Com relação à leitura e à compreensão do texto, vimos que Elisabete já tinha uma 

prática de trabalhar com narração de histórias, envolvendo questionamentos sobre os 

personagens, predição; no entanto, algumas estratégias metacognitivas foram sendo inseridas 

ao longo do seu trabalho com a leitura, fosse individual, fosse coletiva: estratégias antes da 

leitura ─ como levantar questionamentos sobre o que é necessário para ler − durante a leitura 

− como identificar o que fazer quando percebemos que a palavra foi lida de forma incorreta − 

e depois da leitura − como fazer autoavaliação, identificando o que aprendeu no texto, quais 

foram as facilidades e dificuldades na leitura e compreensão do texto, estabelecendo o que é 

necessário para melhorar sua aprendizagem. 

No início do acompanhamento, Elisabete levava as produções dos alunos para casa. 

Ao ser indagada sobre como era feita a correção das produções dos alunos, afirmou que ela 

mesma corrigia em casa e não havia devolvido para eles e argumentou que os alunos ainda 

não tinham maturidade para corrigir suas produções. Pensamos que foi perdida uma 

oportunidade de se trabalhar a maturação do texto escrito ainda que as crianças não 

estivessem acostumadas a realizar essa correção. Segundo Mayrink-Sabinson (1997, p. 59), a 

capacidade de refacção, ou seja, de apagar e refazer parte de um texto escrito para elaborar 

um “novo”, aparece bem cedo nas crianças:  
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[...] as operações de refacção de uma escrita começam bem cedo. Muito antes de a 

criança entender o princípio alfabético da escrita, encontram-se indícios de que ela é 

capaz de, refletindo sobre o seu produto de sua atividade gráfica, julgar o produto 

dessa atividade, segundo critérios internos, nem sempre evidentes para o adulto 

letrado e, com base nesse julgamento, classificar uma escrita como “errada”, 

recusando-a, às vezes apagando-a e refazendo-a.  

 

A identificação desses momentos de reelaboração, que constitui obviamente um 

processo que requer a atenção e disponibilidade para um trabalho com a escrita por parte dos 

alunos, permite acompanhar importantes operações das quais são agentes os próprios 

aprendizes ao longo do processo de aquisição. Com efeito, as marcas de reelaboração dos 

alunos constitui espaço privilegiado para a observação dos aspectos relativos à modalidade 

escrita da língua (ABAURRE, 1997). 

O trabalho de reescrita é elemento gerador de reflexões sobre suas hipóteses acerca da 

língua e caracteriza-se como aspecto essencial para a autonomia do aprendiz. Este vai 

progressivamente se percebendo como elaborador de seu conhecimento e, consequentemente, 

vai adquirindo segurança em sua aprendizagem, assumindo o professor o papel de mediador e 

não de detentor do saber, que dirá para os alunos o que está certo e errado. 

Embora a professora tivesse corrigido em casa, poderia ter pedido uma reescrita do 

texto baseados nas correções, feitas por ela, para que, aos poucos, os alunos se 

familiarizassem com essa prática, inicialmente com a ajuda da professora, que, com o tempo e 

de forma gradativa, poderia ir diminuindo suas intervenções nas correções (ZABALA, 1998). 

O importante é não deixar passar essas oportunidades de fazer o aluno refletir sobre seu 

próprio texto, afinal, a produção não tem por objetivo somente, a verificação por parte do 

professor, mas também do próprio autor, que terá outra visão sobre sua produção, podendo 

aprimorá-la cada vez mais. 

Compreendemos, entretanto, como já expressamos, que essa mudança é um processo 

gradativo e é sentida quando o sujeito internaliza o conceito, ou seja, ele formula 

internamente uma operação externa. Esses processos vão se desenvolvendo e consolidando 

mediante sistemas semióticos de representação, à medida que o sujeito vai atribuindo sentido 

a eles (VYGOTSKY, 1991). Elisabete foi consolidando suas concepções e sua prática à 

medida que elas iam ganhando sentido, assumindo uma atividade e ressignificando suas 

ações, uma vez que esse processo pelo qual a pessoa internaliza não é um processo de 

absorção passiva, mas pressupõe uma atividade do sujeito. 

Ela foi demonstrando uma expectativa em relação ao trabalho com a metacognição à 

medida que ia percebendo modificações na aprendizagem dos alunos, passando a se envolver 
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cada vez mais com essa proposta e a se questionar como poderia desenvolver atividades mais 

específicas que possibilitassem o desenvolvimento de habilidades metacognitivas nos alunos.  

Em uma atividade de produção textual, ela questionou aos alunos o que era preciso 

lembrar na hora de escrever um texto. Eles respondiam e a professora ia intervindo até que 

eles chegassem a uma lista de aspectos a serem considerados na elaboração do texto escrito. 

Nas aulas seguintes envolvendo a produção textual, Elisabete sempre perguntava aos alunos o 

que era necessário considerar antes de escrever um texto para que eles lembrassem dos 

critérios. Muito embora ela não tivesse elaborado, como a professoras Lia, um cartaz com a 

legenda, ela os escrevia no quadro branco, como mostra foto a seguir. 

 

Foto 5 − Legenda de correção elaborada pelo 2º ano A e registrada pela 

professora Elisabete no quadro. 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A princípio, ela utilizou a legenda para que os alunos levassem em consideração os 

critérios antes da escrita do texto. Posteriormente, mediante nossa sugestão, ela a utilizou 

como instrumento de orientação de correção dos erros de suas produções. 

Para os alunos se avaliarem em seus desempenhos na produção textual, Elisabete 

pensou também um modelo de uma ficha com critérios definidos. Nessa ficha, os alunos iriam 

identificar que aspectos relevantes à escrita de um bom texto eram considerados e quais 

aqueles que eles ainda precisariam melhorar na produção textual. Ela havia pensado os 

critérios de acordo com o nível de aprendizagem da leitura e escrita em que seus alunos se 
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encontravam, como mostra o quadro a seguir. Como alguns não conseguiam nem escrever o 

texto, mesmo que fosse do seu jeito, o primeiro critério pensado foi a escrita do texto, ou seja, 

ela procurou avaliar de acordo com as capacidades e os esforços dos alunos. 

 

Quadro 7 − Critérios de avaliação da escrita de textos elaborados pela professora Elisabete 

 

 SIM NÃO 

1. Escrevi o texto   

2. Coloquei o título   

3. Foi difícil organizar e escrever as ideias no texto   

4. Reli meu texto   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Elisabete havia verbalizado para nós que queria fazer mais atividades metacognitivas, 

e apresentou essa ficha com critérios para que os alunos se avaliassem em suas produções 

textuais. Embora Ela tenha solicitado nossa ajuda em termos de atividades, ela chegou com 

uma proposta já bem definida e com um propósito. Essa preocupação e interesse mostram o 

quanto essa professora estava desejosa de pensar estratégias que ajudassem seus alunos a se 

tornarem mais autônomos e disposta a refazer sua prática para atingir esses objetivos. 

Ela nos mostrou a ficha e fizemos sugestões (acrescentamos os itens: coloquei ponto 

final, separei as palavras corretamente, corrigi o texto após a releitura) e ajudamos a atribuir 

uma pontuação a partir das respostas dos alunos de forma que o total de pontuação obtida 

daria pistas se o aluno estava ótimo, regular ou ruim. A elaboração final da ficha pode ser 

encontrada no Apêndice M.  

Na execução da avaliação, Elisabete pediu nossa ajuda e nos propusemos a realizar a 

atividade em sala de aula com os alunos. As fichas foram entregues individualmente para cada 

aluno e explicitamos o objetivo e a importância da autoavaliação, o que caracterizava cada 

item e como eles iriam preencher a ficha, dando exemplos no quadro. Cada item ia sendo lido 

por nós e respondido por parte de cada aluno de acordo com seu desempenho na produção 

textual. Nós e a professora íamos acompanhando nas carteiras o preenchimento. Ao final, eles 

somavam o total de pontos e viam se seus desempenhos tinham sido ótimo, regular ou bom.  

Realizamos a mesma atividade de autoavaliação com apoio em fichas na sala da 

professora Lia, com a diferença de que, além da ficha de avaliação sobre a atividade escrita 

(apêndice O), foi feita uma específica sobre a atividade de leitura (apêndice N). 



212 

 

Após a reescrita de uma produção textual, foi feita a autoavaliação dos alunos sobre 

seus textos utilizando-se os mesmos procedimentos da sala da professora Elisabete. 

Interessante é observar que, ao final da atividade nas duas turmas, ao serem indagados pelas 

professoras sobre quais aspectos eles precisavam melhorar, os alunos responderam de acordo 

com o que haviam marcado na ficha, conseguindo identificar os aspectos em que não 

obtiveram êxito e que, portanto, teriam que prestar maior atenção das próximas vezes. Após o 

intervalo, os alunos realizaram a leitura silenciosa de um texto (Mula-sem-cabeça) e, 

posteriormente, foi feita autoavaliação da leitura, utilizando-se os mesmos procedimentos da 

atividade anterior, explicando-se cada item e acompanhando o preenchimento da ficha. 

Na compreensão de Doly (1999) e Zabala (1998), é relevante e necessário apresentar 

atividades de avaliação nas quais seja possível atribuir os êxitos e fracassos da aprendizagem 

a motivos controláveis e modificáveis, de forma que os alunos compreendam que é possível 

avançar quando se realiza o trabalho e esforço para consegui-lo.  

A ficha de autoavaliação e outros recursos, como a legenda permitem que os alunos se 

apropriem dos critérios que os professores utilizam para avaliá-los, ajuda-os a perceberem a 

relação entre seus esforços e o êxito na atividade e a realizarem o esforço necessário para 

melhoria de seus desempenhos. Ações como essas favorecem o processo de autonomia 

progressiva e também a aquisição de estratégias de controle e regulação da atividade realizada 

pelos alunos. 

Interessante é observar que essa avaliação com suporte no instrumento da ficha foi 

uma das primeiras atividades em que Elisabete tomou iniciativa de elaborar sozinha, 

demonstrando certo grau de segurança e dando, ela mesma, seus primeiros passos em direção 

à sua autonomia. Antes ela nos solicitava, com frequência, sugestões de atividades. Embora 

levantasse questionamentos que levassem os alunos a pensarem sobre suas aprendizagens, 

ainda não havia tomado iniciativa de desenvolver atividades específicas em que os alunos se 

avaliassem com apoio nos critérios claros e precisos. Isso nos faz pensar que Elisabete foi se 

apropriando de conhecimentos metacognitivos gradativamente, reformulando sua prática, 

planejando e executando suas ações ao passo que, em mediação conosco, estas ações iam 

adquirindo significado para ela. 

Outras atitudes tomadas por Elisabete nos levam a crer que ela passou a dar mais 

autonomia aos alunos. O trabalho com o ditado, por exemplo, recebeu um novo formato, não 

só no que diz respeito à correção, mas também à preparação. Antes de iniciar, Elisabete 

passou a questionar o que era necessário lembrar para escrever corretamente as palavras ou 

frases no ditado, depois fazia a sìntese: “Primeiro a gente escuta a palavra, depois escreve 
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lendo, depois lê novamente para ver se está certo, depois corrige”. Ditava as palavras e as 

frases e, ao terminar, verbalizava: “Quem vai corrigir são vocês. Depois vou ver se corrigiram 

certo”. Dava exemplo no quadro da correção de um erro (sublinhando a letra errada e 

escrevendo a palavra correta do lado). 

Elisabete também desenvolvia um trabalho com as palavras que os alunos erravam 

com frequência, mas não chegou a fazer uma grelha individual, provavelmente porque 

considerava os alunos ainda imaturos. Quando algum aluno, entretanto, chegava para ver se 

sua escrita do ditado ou mesmo a tarefa estava correta, Elisabete perguntava se ele havia 

corrigido antes de mostrar para a ela e o que era preciso lembrar quando se escreve um texto.  

Se a docente simplesmente respondesse à pergunta, estaria reforçando uma atitude de 

heteronomia perante a aprendizagem, ou seja, aquela em que as crianças atribuem o poder de 

detentor de saber a um adulto, no caso, a professora, não sentindo, elas mesmas, capazes de se 

apropriarem desse saber de forma autônoma. Lembramos que autonomia aqui é compreendida 

no sentido psicogenético: capacidade de discernir o que é certo e errado (PIAGET, 1994) e 

que essa capacidade é desenvolvida na interação com o outro a partir de relações de respeito 

mútuo e cooperação. 

 

Eu passei nas carteiras e teve uma coleguinha que tinha terminado e estava 

corrigindo uma letrinha que estava errada. O que a gente faz para corrigir, saber se 

está certo, a gente lê de novo. Então quando terminar a frase leia de novo para saber 

se escreveu certo, se tá faltando alguma letra (ELISABETE). 

 

No discurso de Elisabete diante da turma, identificamos um elogio à criança que 

corrigiu sua escrita por si mesma e o encorajamento aos demais para fazerem o mesmo. Ela 

percebeu que esse trabalho de lembrar aos alunos o que deve ser feito antes, durante e depois 

da escrita tinha que ser constante, até que os alunos tomassem gradativamente o controle de 

sua aprendizagem. Esse tipo de mediação incentiva a autonomia e ajuda os alunos a tomarem 

consciência de seus processos cognitivos (FLAVELL 1972, 1976). Segundo Kamii (1990), 

essas crianças que são encorajadas a pensar autonomamente elaborarão mais conhecimento do 

que as que não são e se tornam mentalmente ativas e autoconfiantes. 

Zabala (1998) também ressalta que o crescimento pessoal dos alunos implica como 

objetivo último serem autônomos para atuar de maneira competente nos diversos contextos e 

situações de aprendizagem. Essa visão vai ao encontro da proposta de Paulo Freire na 

Pedagogia da autonomia, onde este acentua que a Pedagogia deve ser fundada na ética, no 

respeito à dignidade e à própria autonomia dos alunos. A educação só ganha sentido se a 
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figura centralizadora do professor for substituída pelo desenvolvimento da autonomia e 

responsabilidade dos alunos. 

O trabalho com a legenda, ficha de avaliação e novo formato do ditado proposto por 

Elisabete ajudou os alunos a planejar, controlar e avaliar suas aprendizagens e a levantar 

questionamentos sobre o que era necessário para obter um bom aprendizado; permitiu a 

identificação de suas dificuldades e facilidades; ajudou os alunos a estabelecer metas para 

suas aprendizagens; estabeleceu critérios claros e precisos para corrigirem suas produções; e 

possibilitou a regulação por meio da localização de seus erros durante a realização da tarefa e 

a realização de sessões de reflexão e avaliação sobre as produções. 

Além das atividades direcionadas para trabalhar a autonomia dos alunos, Elisabete 

estabelecia uma mediação que possibilitava um diálogo sobre questões que envolviam o 

aprender, chamando a atenção para o controle interno dos aprendizes e algumas vezes dando 

para os alunos um feedback dessas aprendizagens: “A gente aprende para a gente, não é para 

professora. Vejam o José, quando ele começou a prestar atenção, ele aprendeu, já está lendo.” 

Ou “Olha aí, Mara está lendo o dela e ela percebeu que não está conseguindo ler algumas 

palavrinhas e está corrigindo (leitura)”.  

Essas intervenções da professora foram essenciais porque nortearam os alunos sobre o 

caminho que estavam percorrendo nas suas aprendizagens, muito embora elas fossem cada 

vez mais substituídas pelo controle interno do aluno. Enquanto, porém, eles estavam em 

processo de desenvolvimento da autonomia, era relevante dar pistas para que eles 

percebessem que o controle da aprendizagem é interno. Elisabete também intervinha no 

sentido de que os alunos conseguissem identificar o que aprenderam com a unidade estudada 

e solicitava que eles escrevessem o que aprenderam. 

Outro aspecto que passou a fazer parte da prática de Elisabete foi a correção coletiva 

de textos dos próprios alunos. Embora fosse algo que ela já havia pensado anteriormente, não 

havia posto em prática. Transcreveremos a seguir um dialogo dessa professora com os alunos 

durante a correção coletiva da produção textual de uma aluna: 

 
Elisabete: É fácil ler? O que é preciso para escrever certinho? 

Alunos: É. Escrever lendo. 

José: A gente escreve, depois vê no livro se está certo. 

Elisabete: Por que quando vocês me entregam e eu vou olhar, está faltando um 

monte de letra, porque será? O que é preciso para escrever certinho? 

Alunos: Escrever lendo. 

Elisabete: Vocês falaram pra mim que para ler é preciso prestar atenção. Antes de 

tudo, é preciso o que para escrever certinho. 

Ana: É preciso ler. 

Elisabete: É ler, tá certo, é preciso ler (E escreve no quadro). Eu vou ler esse texto 

que uma colega de vocês fez e vocês vão ver que tem coisas que estão faltando, tem 
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coisa que botou demais e tem coisa que precisa separar. Aqui está escrito “Mia 

árvore queria”. 

Vivian: É Minha 

Elisabete: O nome certo, é mia ou minha? 

Alunos: É minha. 

Elisabete: O que é isso aqui no texto? (Aponta para o título) 

Alunos: Minha 

Elisabete: É minha. Mas aqui é o título do texto? Minha árvore querida? 

Alunos: É 

Elisabete: Isso aqui é o título do texto dela. Ela não esqueceu. Lembram que a gente 

disse que tem que ter o título do texto, que nem esse: Dona árvore. Tem um título. 

No dela também colocou um título. Só que aqui no minha, ela colocou mia. O que é 

preciso para escrever certo, agora? 

Alunos: colocar o NH. 

Elisabete: Colocar o NH, mas tem uma coisa que vocês não falaram. Quando eu 

falo “mia” eu vou escrever mia. Quando falho minha, escrevo minha. Antes de 

escrever, tem que falar a palavra certa. Então precisou de atenção e precisou falar a 

palavra certa [...]. Não é “mia” é minha. Eu vou colocar um tracinho quando tiver 

faltando letra, tá bom? E na palavra árvore. Aqui tem “avore”. 

José: Tá faltando o R 

Elisabete: Tá faltando letra, o R. No começo eu não tinha medo. “Nocomeço”, tá 

certo essa palavra? 

Alunos: Não. 

(Elisabete vai perguntando e corrigindo o texto junto com os alunos). 

Elisabete: Tem que prestar muito atenção, porque tem muita gente juntando as 

palavrinhas, escrevendo apressado para terminar logo. Quando a gente escreve 

apressado e não lê de novo para descobrir os erros, tem que ler para descobrir. 

(Elisabete continua a correção coletiva) 

Elisabete: Eu acho que esse coleguinha que escreveu esse texto vai prestar mais 

atenção e vai tentar escrever correto. Então, precisa prestar atenção, falar a palavra 

direitinho e ler de novo para ver se tá certo. 

(Elisabete lê novamente o texto e comenta sobre a coerência do texto): Eu gostei 

desse texto porque teve um começo, um meio, que foi triste, e um final feliz. 

(Depois da correção, Elisabete copia o texto corrigido no quadro). 

 

Nesse diálogo, podemos identificar alguns elementos indispensáveis ao 

desenvolvimento da autonomia dos alunos: questionamentos, por parte da professora, que os 

levem a pensar sobre a atividade em si e sobre o planejamento, controle e avaliação de suas 

aprendizagens, por via da reflexão sobre a língua e correção coletiva; convite para assumirem 

seu papel ativo na elaboração de seus conhecimentos. 

Segundo Sánchez (2002), para ajudar os alunos a operar com textos, é necessário 

partir para uma concepção explícita do que é um texto e dos processos envolvidos em sua 

compreensão e elaboração. De outra forma, os esforços para ajuda-los em suas dificuldades 

são pouco eficazes. Ao tecer o comentário sobre a coerência do texto, dentro do nível de 

compreensão dos alunos, Elisabete forneceu uma concepção de que um texto precisa ter um 

início um meio e um final, que as ideias precisam de uma conclusão e que isso precisa estar 

explícito para o leitor. Ela também trabalhou os processos envolvidos na elaboração do texto, 

lembrando antes da produção o que era necessário para escrever um bom texto, ou seja, um 

texto em que o leitor compreenda. Ela estabeleceu uma relação entre a linguagem falada e 
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escrita, chamando atenção para a importância de falarmos a palavra correta para uma escrita 

correta (consciência fonológica). 

Sánchez (2002) defende um modo básico de proceder que vai ao encontro da proposta 

de atuação dessas duas professoras pesquisadas: trabalhar com os alunos durante a resolução 

da tarefa de compreender e redigir, dividindo a responsabilidade com o aluno; extrair dessa 

experiência modos de atuar diante dos textos − uma vez que os textos são passíveis de análise 

e reflexão sobre a linguagem; e animar os alunos a atuar autonomamente com a bagagem que 

vão adquirindo no transcurso dessa experiência. 

Estudos de Abaurre (1997) mostraram que as atitudes das crianças ante a escrita que 

produzem não parece ser a de espontaneamente reler cuidadosamente as versões dos textos na 

busca de verificar as irregularidades da escrita para posterior correção. Essa conclusão parece 

ir ao encontro de nossa tese de que essa revisão precisa ser incentivada e dirigida pelo 

docente. 

Assim, com o objetivo de trabalhar nos alunos as competências escritoras, de análise 

de suas produções e autonomia, foi colocada em prática nossa ideia de confeccionar um livro 

com as produções dos alunos das duas turmas acompanhadas pela pesquisa. As professoras 

gostaram da ideia e se dispuseram a desenvolver um trabalho de produção e revisão textual 

com os alunos. Estes produziram textos em rascunhos que passaram por sessões de revisão até 

que se chegasse a uma última versão a ser transcrita numa folha padronizada (modelo no 

Apêndice P) para posteriormente ser xerografada e compor um livro com todas as produções 

das duas turmas. Transcrevemos parte da apresentação feita por nós do livro elaborado pelos 

alunos como fruto da parceria e interação com as professoras, esclarecendo o modo como foi 

realizado esse trabalho: 

 
A ideia de elaborarmos um livro com as produções dos alunos não se centrou apenas 

no produto final, mas também e, principalmente, no processo de fazer e refazer o 

texto. Ao escrever, o aluno era convidado a pensar seu tema, definir como iria 

organizar as ideias no papel, escrever com compreensão e, finalmente, rever seu 

texto levando em consideração elementos como: título, parágrafos, segmentação 

correta das palavras, ortografia correta, pontuação e uso correto da letra maiúscula e 

minúscula. A revisão e correção foram feitas pelos próprios alunos, mediante as 

intervenções das professoras, e permitiram não só o aperfeiçoamento de seus textos, 

como também a aprendizagem sobre seus erros, possibilitando o desenvolvimento 

de certa autonomia sobre seus processos cognitivos. 

As produções do 2º ano foram realizadas individualmente e as do 3º C em grupo, por 

opção dos alunos. Assim, eles tiveram a liberdade de contar suas histórias ou 

inventar outras, dando asas à imaginação. 

 

Lembramos que o processo de apropriação de habilidades textuais é gradual e não 

linear e que não se pode esperar que a criança consiga em algumas revisões retomar 
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simultaneamente todas as variáveis que o adulto escritor consideraria. Assim, mesmo na 

versão final, os alunos continuaram apresentando alguns erros, o que não diminui, de forma 

nenhuma, os esforços despendidos e as evoluções expressas. 

Vimos que a revisão é considerada em Hayes e Flower (1980) como parte do processo 

de construção textual. Ela pode ser uma atitude consciente (planejada), como um recurso para 

avaliar sistematicamente o texto e pode ocorrer também como ação não planejada, onde as 

pessoas revisam seus pensamentos quase que ao mesmo tempo em que escrevem. A intenção 

com a reescrita das produções dos alunos, além de ajudá-los a tomar decisões estratégicas 

para modificar o texto (revisar, reescrever), era de fomentar neles uma atitude consciente e 

intencional de forma que eles internalizassem a releitura e correção como parte da tarefa de 

escrever um bom texto, ou seja, um texto que pudesse ser compreendido por outra pessoa 

leitora, e que eles generalizassem essa atitude para outras situações de aprendizagem 

envolvendo produção de texto. 

A revisão textual, segundo Rocha (2008), contribui para que a criança muito cedo 

reelabore concepções acerca da estrutura textual, considerando aspectos referentes ao plano 

textual discursivo (dizer mais, dizer de outro jeito, corrigir o que foi dito) e às normas 

gramaticais (concordância, ortografia, caligrafia), ambos importantes para o bom 

funcionamento da comunicação escrita.  

Essa revisão, ainda para essa autora, tem um significado na apropriação de habilidades 

textuais, pois permite ao seu autor ver o próprio texto de outro lugar, de outra perspectiva, 

colocando-se no lugar do leitor e prevendo as melhores estratégias para a elaboração do 

discurso escrito. Nesse sentido, constitui-se como estratégia metodológica que pode ser 

utilizada tanto individual quanto coletivamente e como instrumento de reflexão sobre a 

escrita. No desenvolvimento dessa capacidade reflexiva, há que se  

 
considerar o percurso empreendido pela criança na apropriação de habilidades 

textuais, mediado pela atividade de revisão, como um movimento não linear, que  

supões rupturas, avanços e recuos e que, com tal, não deve ter como parâmetro as 

interlocuções que um „adulto-leitor‟ é capaz de estabelecer com o texto escrito, mas 

sim as interações e reflexões de uma „criança-autora‟ – alguém que está se 

constituindo como sujeito da própria produção, um „eu-autor‟ em construção. 

(ROCHA, 2008, p.74). 

 

O trabalho de elaboração do livro contendo as produções dos alunos não foi, portanto, 

apenas um produto concretizado, mas também um processo de formulação, de idas e vindas, 

no qual, ao mesmo tempo em que iam refazendo o texto, eles iam percebendo seus erros e 

contradições, elaboravam novas hipóteses sobre suas concepções e aperfeiçoavam sua obra-
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prima, se sentindo capazes e mais autônomos em suas aprendizagens, mesmo que aos olhos 

dos adultos ainda houvesse algumas irregularidades.  

Nessa relação com o texto escrito, a criança vai percebendo que este deve fazer 

sentido para aqueles que o leem e que, ao produzi-lo, deve haver um diálogo entre o que ela 

escreveu e a significação que ela espera que o leitor extraia dele (OLIVEIRA, 2005). Assim, 

revisar e retificar o texto é de suma importância para a realização do propósito do redator, que 

é estabelecer uma proposta de comunicação a outro. O objetivo do professor deve ser o de 

fazer com que as crianças se percebam escritoras, levando-as a se tornarem conscientes do ato 

de escrever. 

Dizemos que foi no incentivo à autonomia e autoavaliação que houve maior 

transformação das práticas das professoras, uma vez que constatamos na fase exploratória 

uma defasagem no ensino de habilidades metacognitivas referentes a esse aspecto e que, 

durante a etapa de acompanhamento, houve grande investimento no estabelecimento de 

interações e atividades que fomentasse nos alunos essas habilidades.  

Podemos perceber ainda que o trabalho de revisão da produção textual e correção de 

erros ortográficos, de forma geral, foram os aspectos que, dentro desse universo de incentivo à 

autonomia e autoavaliação, apresentaram uma das maiores mudanças nas duas professoras. 

 

6.2.7 Uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos alunos 

 

Estudamos aqui que a aprendizagem do sujeito ante a exposição a objetos e 

acontecimentos é determinada pela noção prévia que o sujeito tem sobre esses elementos e 

por sua capacidade de relacioná-los a aprendizagens (SOUZA; DEPRESBITERIS; 

MACHADO, 2004). Nesse sentido, compreendemos que o uso de estratégias para ativar e 

aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos alunos é aspecto deveras importante na 

aprendizagem de conceitos que devem ser levados em consideração por educadores. 

Segundo Schön (1992), nos níveis elementares do ensino, um obstáculo à reflexão é a 

distância entre o saber escolar e a compreensão espontânea dos alunos. Assim sendo, os 

conteúdos e as atividades devem ser pensados levando em conta os conhecimentos prévios 

dos alunos, para que estes possam, com base nas relações estabelecidas dos novos conteúdos 

com os conhecimentos que já possuem, ampliar seus conhecimentos e conceitos (ZABALA, 

1998). 

Sob este aspecto, pudemos perceber uma mudança substancial na prática pedagógica 

da professora Lia no que tange à disciplina acompanhada (Linguagem). As aulas de leitura e 
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interpretação de texto se transformaram em verdadeiros debates e discussões sobre o texto, 

acerca das ideias principais, inferências a respeito da intenção do autor, questionamentos que 

possibilitavam a ativação de conhecimentos espontâneos dos alunos e que os levavam a 

pensar como haviam chegado às suas conclusões, o que havia facilitado e dificultado a 

compreensão do texto.  

Em uma dessas aulas de Linguagem, Lia trabalhou um texto (capa de revista sobre 

super-herói), utilizando-se de estratégias de ativação dos conhecimentos prévios dos alunos 

(“o que é super-herói para vocês? Quais são seus super-heróis?”), e de predição e inferências 

com base no texto e nas ilustrações da capa (“Que tipo de texto? Onde aparece esse tipo de 

texto? Como vocês sabem? Que pistas você identificaram na capa? O que vocês acham que 

tem nessa revista? Qual o preço? Editora?”). Foram trabalhadas as informações contidas na 

capa da revista, levando sempre o aluno a levantar hipóteses, explicando como chegaram até 

elas. Esses questionamentos não estavam presentes na prática de Lia durante o período do 

estudo exploratório. Como vimos, os questionamentos sobre o texto trabalhado eram tímidos 

e as atividades eram mais voltadas para a resolução de questões do livro didático ou do 

caderno. 

Lia procurou variar as formas de apresentar os conteúdos, ampliando a modalidade 

verbal e escrita para a visual, esquemática. Trabalhou com textos com imagens, passou a ler 

histórias com entonação e explorando as ilustrações para as crianças, o que motivava e 

prendia a atenção delas. 

Um recurso visual interessante que Lia internalizou bem na sua prática foi a utilização 

do quadro para registrar a síntese das conclusões dos alunos. Por exemplo, após trabalhar os 

contos por meio da leitura de imagens, cujo trecho de diálogo transcrevemos anteriormente 

(tópico 6.2.5), Lia lançou o questionamento do que precisava ter na história para que esta 

fosse compreensiva. Os alunos foram respondendo e a professora registrando no quadro, 

mediando as interações. A síntese registrada no quadro segue abaixo: 

 

Contos de fada 

 

1. Começo: Personagem: como é, o que faz. 

                      Local/ambiente 

2. Meio: Acontecimentos/problema 

3. Fim: Conclusão/solução do problema 
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O registro dessa síntese foi importante, pois forneceu informações sobre as 

características de um texto narrativo, permitindo que os alunos visualizassem o que deveria 

conter em uma narrativa, utilizando mais um recurso de assimilação que não apenas o 

auditivo. O recurso visual passou, portanto, a ser recorrente nas aulas dessa turma. Sempre 

que a professora levantava questionamentos para sondar os conhecimentos espontâneos dos 

alunos e trabalhar determinado conteúdo, ela registrava a síntese no quadro. Só para dar mais 

uma ilustração desse trabalho, trazemos uma situação de sala de aula, dessa vez relativa à 

produção textual. 

Lia iria preparar os alunos para a produção textual abordando os aspectos positivos e 

negativos da prisão dos animais no zoológico. Retomou uma estratégia utilizada no livro 

didático que trabalhava um texto em que os alunos deveriam se imaginar ser um urso. A 

professora perguntou aos alunos se eles se lembravam do que tratava o texto estudado na aula 

anterior e eles iam comentando: 

 
Lia: O que vocês acham que o autor quis dizer com o texto? Porque o autor disse „se 

a gente pensasse como urso‟? 

André: Se colocar no lugar do urso. 

Lia : Qual o objetivo do autor. 

André: Ele queria que a gente pensasse como urso. 

Lia: Quem concorda em colocar os animais no zoológico? 

(Alguns alunos concordam) 

Lia: Por quê? 

André: Porque solto, ele pode matar as pessoas. 

Lia: Quem não concorda? 

(Outros levantam a mão e justificam suas respostas) 

 

À medida que o grupo ia expondo seus argumentos e socializava suas conclusões, a 

professora consolidava no quadro uma síntese dos aspectos favoráveis e desfavoráveis dos 

animais viverem no zoológico: 

 

Animais criados em zoológico 

 

CONTRA  A FAVOR 

 

Ficam presos e isolados 

 

Soltos eles podem matar as pessoas 

Tem que ficar com suas famílias Podem ser atropelado, maltratados pelas  

Sua casa é a floresta pessoas 

As pessoas dão comida e ficam doentes  

Não são felizes presos 

 

 

 

 

Após esse trabalho de preparação, a professora sintetizou o que é argumentação e 

propôs o trabalho de produção textual: “O que vocês acabaram de fazer foi argumentar. 



221 

 

Argumentar é você dizer a sua opinião e explicar por que. Agora vocês vão produzir um texto 

com a opinião de vocês”. Essa estratégia valorizou os conhecimentos espontâneos dos alunos 

ao mesmo tempo em que potencializou neles o uso da estratégia de organização das ideias 

antes da elaboração de um texto escrito.  

Nessa atividade proposta, podemos perceber que Lia utilizou com segurança as 

estratégias didáticas, fez relações com o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos 

e apresentou os conteúdos utilizando as modalidades verbal, escrita e esquemática.  

Outro recurso visual utilizado foi o cartaz contendo a legenda com os critérios para 

que os alunos corrigissem as próprias produções, como já mostramos na categoria Incentivo a 

autonomia e a autoavaliação (Foto 4). 

Elisabete também utilizou com segurança as estratégias didáticas de fazer relações 

com o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos. No tocante ao trabalho com 

leitura e compreensão de textos, Elisabete fez uso da estratégia pedagógica de questionar as 

hipóteses dos alunos durante as suas aprendizagens. Como ilustração, transcrevemos trechos 

dessa mediação: 

 
Elisabete: Qual o título do texto? 

Alunos: Assembleia dos ratos. 

Elisabete: O que é assembleia? (explica o que é assembleia) 

Elisabete: Quem é La Fontaine? 

Alunos: O autor. 

(Elisabete lê lentamente para os alunos acompanharem) 

Elisabete: Porque aconteceu essa assembleia dos ratos? 

Alunos: Porque o gato queria pegar eles. 

Elisabete: Acharam uma solução? 

Alunos: Sim, colocar o sino porque era inteligente. 

Ana: Porque quando ele chegasse perto, ia fazer barulho e eles seriam avisados. 

Elisabete: E vocês, teriam outra solução para o problema? 

 

Nesse trecho, a professora interagiu fazendo perguntas sobre o texto, procurando 

relacionar o conteúdo abordado e os conhecimentos espontâneos dos alunos para confrontá-

los com perguntas que os levassem a pensar não só sobre o texto, mas acerca de suas atitudes 

diante de situações semelhantes, procurando promover a transcendência de suas 

aprendizagens a contextos da vida real. 

Essa professora também apresentava os conteúdos utilizando outras modalidades além 

da verbal. Utilizou recursos visuais, como cartazes com os textos a serem trabalhados (foto 3). 

Embora não tenha confeccionado cartaz, utilizou a legenda registrada no quadro (foto 5) para 

trabalhar os aspectos a serem considerados na  elaboração e correção do texto escrito. A 

correção coletiva de textos dos alunos no quadro também se caracterizou como estratégia para 
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que os alunos visualizassem e percebessem erros corriqueiros. Lia e Elisabete iam ganhando 

progressivamente segurança no uso de estratégias que ativassem os conhecimentos 

espontâneos dos alunos. Na segunda sessão de análise das práticas, Lia expressa um pouco 

dessa elaboração: 

 
A última produção foi sobre um texto argumentativo sobre os animais do zoológico. 

Um texto argumentativo? Fiquei angustiada e fiquei pensando. Aí, o que eu fiz? Eu 

falei: O que vocês acham sobre esse assunto. Quem é a favor? Quem é contra os 

animais presos no zoológico?  Será que é bom? Aí eles foram falando e eu fui 

anotando no quadro. Até porque quando eles chegarem lá na produção, eles 

argumentarem. 

 

Percebemos que a docente refletia mais sobre suas práticas, assumindo uma 

responsabilidade de facilitar a elaboração do conhecimento dos alunos e, respaldada em um 

conhecimento científico consistente, pensava em estratégias de atingir esses objetivos, de 

modo que os alunos participassem e se envolvessem mais nas atividades. Essa estratégia de 

sistematizar no quadro as ideias dos alunos foi interessante, porque eles podiam visualizar e 

sistematizar seus pensamentos sobre o tema em questão, dando mais elementos para que eles 

argumentassem em seus textos escritos. 

Em comparação com a etapa diagnóstica, podemos dizer que as professoras se 

preocuparam mais em lançar questionamentos que levassem os alunos a fazerem relação entre 

o conteúdo trabalhado e seus conhecimentos espontâneos, a pensarem sobre as ideias 

principais dos textos, a lançarem mão de seus conhecimentos para produzirem textos e a 

utilizarem recursos diferenciados para a fixação dos conteúdos, principalmente o visual, além 

dos que costumeiramente utilizavam (verbal). 

 

6.2.8 Transcendência e aplicação da aprendizagem para outros contextos 

  

A transcendência da aprendizagem é um dos critérios da Experiência da 

Aprendizagem Mediada, descritos por Feuerstein (1980).  Ela consiste em promover a 

aquisição de princípios, conceitos e estratégias que possam ser generalizadas para outras 

situações, o que exige um pensamento reflexivo sobre o que está subjacente à situação, 

(SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004). Isso implica o mediador ajudar as crianças 

a encontrarem sentido no que estão fazendo e incentivá-los a usarem os conhecimentos 

adquiridos em situações extraescolares. Na área da linguagem, acreditamos que o trabalho 

com os aspectos funcionais da língua escrita também ajuda a promover a transcendência do 

aprendido a outros contextos. 
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Com relação a este aspecto, na primeira aula observada por ocasião do 

acompanhamento pedagógico, já percebemos algumas mudanças na atuação das duas 

professoras em sala. Estas haviam combinado realizar uma sondagem com os alunos sobre o 

que eles sabiam sobre a leitura e a escrita. Com nossa ajuda, iniciamos um trabalho de 

sondagem com os alunos, lançando os seguintes questionamentos: “o que é preciso para ler? 

Pra que ler? Porque é bom ler? (Função da escrita)”. Os alunos iam dando suas opiniões e nós 

íamos instigando e direcionando o debate e listando as suas falas no quadro. Lançávamos 

novas perguntas até que eles conseguissem chegar a algumas conclusões: “ler até o final da 

questão, atenção, ler novamente quando não entende”. Nesse momento, nos inserimos nas 

atividades e participamos dos questionamentos porque as professoras ainda se sentiam um 

pouco inseguras em conduzir o debate. Estas se mostraram, entretanto, bastante empenhadas e 

articularam bem as questões. 

Na sala da professora Elisabete, ela havia comentado que alguns alunos não tinham 

escrito o nome completo na provinha do PAIC
13

 e perguntou aos alunos por que isso havia 

acontecido. Aproveitamos o momento para questionar o que era necessário para que eles 

respondessem corretamente uma prova ou uma tarefa. Suas respostas demonstravam que eles 

sabiam o que era necessário para obter êxito na prova (“ler até o fim, ler com atenção”). 

Elisabete ia anotando no quadro as respostas dos alunos.  

Aqueles com maiores dificuldades não sabiam dizer exatamente por quê. Quem mais 

participava eram aqueles que já sabiam ler ou já tinham hipóteses mais elaboradas sobre a 

leitura e escrita. Algumas crianças que ainda não liam eram incentivadas a responder, 

entretanto repetiam o que as outras diziam. Essa constatação corrobora os achados de 

Delacours-Lins (2007) de que as concepções das crianças não leitoras são bastante imprecisas 

e as leitoras conseguem organizar e ampliar seus conhecimentos prévios e explicar a que se 

deve o êxito da tarefa de ler e escrever. 

De certa forma, as respostas dos alunos surpreenderam as professoras porque elas 

perceberam que estes tinham ideia da função social da escrita. Em resposta para a pergunta 

sobre o que era preciso para aprender a ler, os alunos apontaram: “prestar atenção, tentar ler, 

juntar as letras, ler novamente o que não entende” (2ºano); “querer ler (vontade), atenção, se 

esforçar, juntar as letras para formar palavras, frases” (3º ano). Sobre a função da leitura (para 

quê?), eles apontaram: “para aprender mais, para saber o que está escrito na rua, pegar ônibus 

certo, ler placas (evitar acidentes), saber o nome dos produtos para comprar certo” (2ºano); 

                                                 
13

 Programa de Alfabetização na Idade Certa, do governo do Estado do Ceará.  
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“para aprender, se informar, responder as tarefas, assinar cheque, saber o nome das ruas, 

pegar ônibus certo, ler placas, tirar carteira de motorista” (3º ano). 

Segundo Downing (1987) e Fijalkow (1994), a aprendizagem da leitura consiste no 

redescobrimento das funções e regras de codificação do sistema de escrita. Para apropriar-se 

da língua escrita, a criança deve entender o que é a linguagem escrita e quais as suas funções. 

Essa clareza cognitiva ou consciência cognitiva pode ser considerada, segundo Delacours-

Lins (2007), consciência metacognitiva, uma vez que se trata de um saber ou atividade 

cognitiva que toma como objeto ou regula um aspecto de um empreendimento cognitivo.  

Assim, identificar o que é preciso fazer para aprender a ler e para que serve a leitura 

ajuda a tomar consciência sobre a que distância o aluno está dessa aprendizagem e lhes dá 

subsídios para enfrentar suas dificuldades na busca dessa habilidade. Vale ressaltar que as 

intervenções das professoras foram essenciais para que os alunos chegassem a essas 

conclusões. À medida que eles iam falando, íamos registrando as repostas no quadro branco 

para que eles pudessem visualizar e fixar melhor suas respostas. 

Elisabete retomou as mesmas perguntas na aula seguinte para verificar se os alunos se 

lembravam dos aspectos levantados, e lançou novos questionamentos: “o que é preciso para 

escrever um bom texto? Como saber se uma palavra está errada? O que não pode faltar num 

texto?”. A partir daí, ela elaborou uma legenda com os aspectos que devem conter num texto, 

a qual iria guiá-los, a partir de então, nas produções escritas. 

Essas reflexões se estendem para aprendizagem como um todo: “A gente aprende para 

a gente, não é para a professora. Vejam o José, quando ele começou a prestar atenção, ele 

aprendeu, já está lendo.” O que Elisabete quis passar para os alunos foi a ideia de que 

aprendemos para utilizar essa aprendizagem em diversas situações da vida e não para mostrar 

a professora o que sabemos ou deixamos de saber. Ela procurou ajudar os alunos a 

encontrarem sentido no que estão fazendo; “Se você não souber ler você não vai conseguir 

pesquisar. Se o Guilherme decide querer, ele vai conseguir [...]. Agente não espera pela mãe, 

pelo irmão. A gente tem esse compromisso de ler mais. Vamos colocar esse querer dentro da 

gente”. 

Para compreendermos um pouco o quanto o trabalho sobre a transcendência e 

aplicação da aprendizagem a outros contextos ─ com o objetivo de ajudar os alunos a 

encontrarem sentido no que estão fazendo na escola ─ passou a fazer parte do cotidiano da 

sala de Elisabete, destacamos um fato significativo. Em uma de suas aulas, ela havia 

planejado a leitura de uma notícia de um jornal; entretanto, com base nas discussões com os 

alunos sobre questões relativas ao próprio processo de aprender, Elisabete reformulou sua 
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aula e propôs a escrita de um texto coletivo: “Eu vou ser a escriba, escriba não é a pessoa que 

escreve? Vai ser a história de duas crianças, a que pensa por ela mesma e a que fica esperando 

as respostas de fora”. As crianças começaram a elaborar o texto e Elisabete ia escrevendo no 

quadro: 

 
Título: Rui e Paulo (Ana). 

Eram dois meninos chamados rui e Paulo (Nicholas). Eles estudavam na mesma sala 

de aula (Caio). Rui era mais esperto, prestava atenção às aulas e corrigia suas tarefas 

antes de mostrar à professora (Elisabete). Paulo era brincalhão, não tinha atenção às 

aulas e sempre copiava a tarefa pela do amigo Rui (Nicholas). Dez anos depois eles 

já estavam adultos (Ana). Paulo não conseguiu se formar e teve que trabalhar no 

serviço pesado, enquanto Rui tornou-se empresário de sucesso (Nicholas). 

 

Elisabete aproveita a elaboração do texto para lançar questões na tentativa de 

incentivar os alunos a obterem sentido na aprendizagem escolar, para que estes viessem a 

refletir sobre o propósito de estar na escola, de realizar as atividades e sobre a função de ler e 

escrever na sociedade como a nossa: “A gente estuda para que? A gente estuda só para ter 

emprego?”. Podemos identificar o fato de que nessa atividade Elisabete também modificou 

suas estratégias de ensino, reformulando sua prática com suporte no que avaliou naquele 

momento. 

Relacionar a experiência de aprendizagem com objetivos transcendentes, ou seja, com 

objetivos que não se limitam à necessidade imediata da tarefa, ajuda a flexibilizar o 

pensamento da criança e propicia ampla compreensão do mundo e de como as coisas estão 

inter-relacionadas (FEUERSTEIN, 1980). 

No tocante à promoção da transcendência e aplicação da aprendizagem para outros 

contextos, concluímos que as professoras ajudavam as crianças a encontrarem sentido na 

realização das atividades e na aprendizagem da leitura e escrita, imprimindo a elas um 

significado, uma função social. Elas utilizavam diferentes modalidades (verbal, escrita, 

pictórica e esquemática) para auxiliar os alunos a organizarem melhor seus conhecimentos 

prévios e articulá-los com os novos, e questionamentos envolvendo o debate sobre a 

relevância do aprender a ler e escrever na sociedade da qual fazem parte.  

Percebemos, entretanto, que lhes faltaram iniciativas de incentivo para que as crianças 

utilizassem os conhecimentos adquiridos em situações extraescolares. A mediação da 

transcendência ocorre, para Souza, Depresbiteris e Machado (2004), quando o mediador 

relaciona uma atividade específica com outras, movimentando o mediado para além do que 

está sendo desenvolvido naquele momento. O trabalho com a produção de bilhetes poderia, 

por exemplo, ser relacionado com atividades de escrita de cartas ou convites a familiares ou 
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amigos, enfim, atividades que as crianças pudessem generalizar o aprendido a outras 

situações.  

Os relatos de mudanças das práticas aqui apresentados não esgotam os dados da 

pesquisa. Destacamos aqueles mais significativos para ilustrar a forma como as professoras 

foram transformando suas práticas. Essa análise, portanto, não é exaustiva.  

Muitas das atividades relatadas não se enquadravam exclusivamente em uma 

categoria, mas contemplavam também objetivos de outras categorias, demonstrando que o 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas não é estanque e não pode ser encontrado em 

receitas, mas perpassa todo um estilo de ensinar, com apoio em uma mediação promotora de 

interações que levem o aluno a pensar sobre a linguagem escrita e a assumir posição 

autônoma ante seus conhecimentos e aprendizagens. Esse entrelaçamento entre as categorias 

no desenvolvimento das atividades também demonstra que as professoras estavam realmente 

tentando entrar em sintonia com uma prática metacognitiva. 

 

6.2.9 As estratégias pedagógicas adotadas pelas professoras durante o acompanhamento 

 

Podemos concluir, diante das considerações, que as professoras assimilaram e 

colocaram em prática algumas estratégias pedagógicas na formulação de um ensino 

metacognitivo, já descritas nas categorias apresentadas anteriormente. Para visualizarmos 

quais estratégias foram adotadas particularmente por parte de cada uma das professoras, 

elaboramos um quadro marcando quais foram as observadas e desenvolvidas durante o 

acompanhamento, com exceção da primeira, que foi desenvolvida na formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

Quadro 8 − Estratégias pedagógicas adotadas pelas professoras durante o acompanhamento 

 

ESTRATÉGIAS LIA ELISABETE 

1 Planejar, identificando as intervenções metacognitivas. X X 

2. Colocar em prática o planejamento. X X 

3. Utilizar recursos diferenciados para a fixação dos 

conteúdos, principalmente o visual. 

X X 

4.  Elaborar critérios definidos para a produção textual. X X 

5. Elaborar legendas com critérios para a correção textual. X X 

6. Realizar questionamentos específicos que trabalhem os 

aspectos funcionais da leitura e escrita. 

X X 

7. Questionar as hipóteses dos alunos ao longo de suas 

aprendizagens. 

X X 

8. Questionar as crianças até que elas mesmas descubram as 

regas da linguagem escrita. 

X X 

9. Realizar correções coletivas dos textos produzidos pelos 

alunos. 

X X 

10. Solicitar a revisão e reescrita das produções textuais. X X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro revela que todas essas estratégias foram adotadas pelas duas professoras. É 

claro que algumas especificidades da prática apareceram na forma como cada uma 

desenvolvia suas atividades. A estratégia de correção coletiva dos textos produzidos pelos 

alunos, por exemplo, assumiu formato diferente nas duas salas. Vimos que Elisabete realizava 

a correção coletiva da produção de texto de alguns alunos no quadro com todos os alunos, 

enquanto Lia solicitava essa correção em pequenos grupos e acompanhava o andamento das 

atividades. Isso se deve, além dos estilos da professora, também ao nível de maturidade das 

crianças.  Elisabete utilizava essa metodologia porque os alunos eram menores (2° ano) e 

ainda não tinham autonomia para realizarem as correções sozinhos. 

Os critérios para a produção textual foram selecionados de acordo com o que os 

alunos traziam e também procuraram respeitar o nível em que estes se encontravam, não 

exigindo deles algo que estava além de suas zonas de desenvolvimento proximal. A legenda 

de correção elaborada com base nesses critérios assumiu formas diferentes nas duas 

professoras. Lia confeccionou um cartaz para utilizar nas aulas que envolvessem correção de 
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textos e Elisabete preferiu utilizar o quadro com o registro da legenda nas situações de 

correção dos textos. 

Outra estratégia que se diferenciou nas duas professoras foi a de questionar as 

crianças até que elas mesmas descobrissem as regras da linguagem escrita. Vimos que 

Lia internalizou bem essa estratégia, instigando os alunos com perguntas até que chegassem 

por si mesmos a um consenso da regra. Elisabete intervinha com perguntas que levavam os 

alunos a pensar, mas algumas vezes acabava dando a resposta. Essa professora reconheceu, na 

primeira sessão de análise das práticas, a necessidade dela se policiar para esperar os alunos 

responderem. 

A estratégia de solicitar a revisão e reescrita das produções textuais foi 

desenvolvida nas duas salas acompanhadas, mas ela se fez mais presente na sala da professora 

Lia. Todas as vezes que as crianças produziam um texto, ela solicitava nova leitura pelos 

alunos, recolhia as produções, marcava com os símbolos da legenda os aspectos que 

precisavam de correção − título, parágrafo, pontuação, acentuação, escrita da palavra, letra 

maiúscula (ver foto 4) − e devolvia para os alunos fazerem as correções. Elizabete realizava 

esse procedimento com os alunos que estavam em um nível mais avançado e, com os que 

ainda tinham mais dificuldade de produzir, ela acompanhava individualmente e às vezes 

reescrevia com as correções para que o aluno lesse e copiasse no caderno.  

As estratégias de planejar, identificando as intervenções metacognitivas, colocar 

em prática o planejamento, elaborar critérios definidos para a produção textual, 

realizar questionamentos específicos que trabalhem os aspectos funcionais da leitura e 

escrita e questionar as hipóteses dos alunos ao longo de suas aprendizagens, como vimos 

no detalhamento das atividades nas categorias trabalhadas, se deram de forma semelhante nas 

duas salas. 

Para Portilho (2009), nenhuma estratégia pode se desenvolver sem um mínimo de 

planejamento, controle e avaliação. Os sujeitos da pesquisa se apropriaram dessas estratégias 

de uma forma consciente e intencional, passando por etapas, desde a descrição das 

intervenções realizadas no planejamento, a execução das ações planejadas até a avaliação 

dessas ações quando das sessões de análise das práticas. Esses passos constituíram 

procedimentos adequados para atingir os objetivos metacognitivos pensados.  

A vivência dessa experiência possibilitou aos sujeitos uma segurança crescente no uso 

das estratégias utilizadas em sala, trabalhando também questões da autoestima das 

professoras, como podemos perceber nos seus discursos na primeira sessão de análise das 

práticas: 
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Em relação aos meus alunos, eu percebi que eu me aproximei mais deles e eles de 

mim, até por conta do feedback. Quando a gente tá pra cima tem mais facilidade de 

perceber quando o aluno tá triste, quando ele tá chateado. Em relação ao 

profissional, à professora mesmo, eu estou muito contente da metacognição aparecer 

na minha vida. Eu estava triste, porque eu estava precisando de uma renovação 

mesmo. Eu estudava coleções de livros todo ano procurando algo novo, enquanto eu 

fui ver que o problema estava em mim mesmo. A gente tem que estar sempre se 

renovando. Então, com relação à metacognição, estou mais esperançosa (LIA). 

 

Depois que eu comecei a trabalhar em cima das atividades metacognitivas, eu vi que 

ficou melhor para mim, porque a partir do momento que eu fico cobrando deles, (o 

que foi o que você viu? O que foi que você aprendeu? O que foi que a gente 

trabalhou?), eles estão rememorando, e a memoria é muito (o título do texto, o que a 

gente precisa fazer para organizar um texto?). Isso na questão da escrita, o que a 

gente coloca?). Aí eles ficavam lembrando, (Ah! O título, que precisa começar com 

a letra maiúscula) eu sei que isso eu preciso fazer sempre não basta eu ter dito aquilo 

uma única vez é preciso que eu esteja sempre memorizando, para que as crianças 

fixem melhor [...]. Eu vejo que foi muito importante essa questão de trabalhar em 

cima do que as crianças aprendem, como elas aprendem e fazer essa memória é 

importante pra aprendizagem delas, pra fixar os próprios conhecimentos 

(ELISABETE). 

 

Essas falas das duas professoras demonstram que o uso de novas estratégias 

pedagógicas que trabalhem habilidades metacognitivas nos alunos trouxe benefícios tanto 

para a prática das professoras como para a aprendizagem dos alunos. Aquelas passaram a 

perceber melhor os alunos, identificar suas dificuldades, estabelecer uma relação mais 

próxima que possibilitava um clima de segurança entre professora e alunos, ao mesmo tempo 

em que estes apresentavam maior participação, internalização de estratégias metacognitivas e, 

consequentemente, melhoras no desenvolvimento da linguagem escrita. Vejamos, nos 

exemplos específicos, a melhora no desempenho das crianças. 

 

6.3 O que as crianças aprenderam com a reestruturação da prática pedagógica das 

professoras 

 

Analisar as mudanças cognitivas e afetivas das crianças, como passaram a lidar com o 

saber, como se reposicionaram perante este, como saíram de uma posição passiva, de não 

saber para uma atitude de autonomia diante do conhecimento, não é tarefa simples porque elas 

apresentam uma capacidade para aprenderem e se desenvolverem, numa relação muito 

dinâmica com seu mestre e seus colegas, mas que nem sempre essas mudanças são percebidas 

pelo professor. Observamos que a professora Elizabete manifestava certa angústia ao achar 

que as suas intervenções não estavam surtindo efeito nos alunos e esperava resultados em 

curto prazo.  
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Ao perceber que esse processo de elaboração era não linear, mas em espiral, de 

formulações e reformulações, essa professora foi diminuindo a ansiedade, ao mesmo tempo 

em que foi identificando pequenas mudanças que iam adquirindo consistência ao longo do 

trabalho sistemático junto aos alunos. Ao passo que a professora introduzia estratégias de 

trabalho metacognitivo, as crianças avançavam também em suas aquisições cognitivas, 

principalmente aquelas que passaram a se envolver mais nas tarefas. Desde que se sentiam 

capazes de elaborar os próprios saberes, que se sentiam implicadas diretamente nessa 

elaboração e que sabiam o que precisavam fazer para obtê-los, as crianças acreditavam que 

podiam executar e concluir a tarefa com sucesso, embora, em alguns momentos, solicitassem 

o apoio do professor.  

Esse engajamento foi essencial na aquisição de novas competências leitoras. Como 

afirma Delacours-Lins (1998), as concepções do leitor sobre os aspectos necessários para a 

aprendizagem da leitura e acerca das atividades que deve realizar para obtê-la são concepções 

metacognitivas essenciais no desenvolvimento da competência leitora. A cognição apoia-se 

sobre esses conhecimentos e experiências metacognitivas, ao mesmo tempo em que esses vão 

evoluindo à medida que a criança aprende. É uma elaboração em espiral ascendente: a 

implicação de si mesmo na formulação do conhecimento repercute diretamente na motivação 

de novos aprendizados, no envolvimento cada vez maior nas atividades e tarefas propostas, e, 

consequentemente, no desenvolvimento dos processos cognitivos, que se tornam cada vez 

mais elaborados e que fazem evoluir novas competências metacognitivas. 

Quando os professores fazem o esforço de transformar as posições ocupadas na 

interação com as crianças, como, por exemplo, quando assumem a posição de perguntar, não 

no sentido de avaliar, mas de se colocar na posição do não saber e querer saber, as crianças 

assumem o poder de elaborar conhecimento. São as posições ocupadas por parte de cada 

membro na relação que definem as interações. O professor pode diluir um pouco a assimetria 

adulto/criança, fortalecendo o trabalho em grupo, agindo de forma cooperativa e não 

coercitiva.  

Piaget (1994) já chamava a atenção para o fato de que a relação que o adulto 

estabelece com a criança é elemento fundamental para o seu desenvolvimento, pois, 

dependendo do tipo de relação estabelecida (cooperação ou coação), ele poderá promover ou 

não a sua formação como sujeito autônomo.  

As relações de coação são aquelas nas quais uma pessoa impõe ao outro seu modo de 

pensar, seus critérios e verdades. Não existe troca ou reciprocidade, o respeito é unilateral, 

sem contato recíproco com o adulto, e a criança fica fechada no seu eu. Na coação a criança 
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tem a ilusão de um acordo, submetendo-se, portanto, às regras prescritas pela autoridade. 

Essas relações são contraditórias com o desenvolvimento intelectual e afetivo das pessoas a 

elas submetidas, reforçando o egocentrismo, na medida em que dificulta o se colocar no lugar 

do outro e estabelecer, com este, relações de reciprocidade. 

 
Ao escutar o que o outro tem a dizer, a criança precisa sair de seu ponto de vista e 

colocar-se no lugar da outra pessoa e, para isso, é necessário que haja respeito 

mútuo. É a partir desse respeito mútuo que a criança desenvolve a autonomia. As 

relações interpessoais que favorecem esse desenvolvimento são as relações de 

cooperação, porque os indivíduos são colocados no mesmo patamar, dando 

condições para que se descentrem e compreendam o ponto de vista do outro. A 

cooperação (prática da reciprocidade) da criança com o adulto e com outras crianças 

fornecerá, portanto, a chave para a autonomia da consciência moral. (RABELO, 

2000, p. 42). 

 

Na perspectiva psicogenética, portanto, a autonomia moral e intelectual é posta como 

um dos objetivos da educação. Constance Kamii (1990) constatou que, na escola, as crianças 

não são encorajadas a pensar de maneira autônoma, e propõe uma reformulação dos objetivos 

da educação, colocando a autonomia como meta-alvo.  

A efetivação de uma visão e de uma escuta sensível para captar e compreender a 

criança, como esta pensa e como elabora o conhecimento exige uma mudança na posição 

corrente na sociedade acerca da criança. Exige ainda um esforço do professor em estar 

constantemente atento para isso, agindo reflexivamente sobre sua ação. 

Essa escuta mais atenta possibilitou às professoras enxergarem aspectos até então não 

observados e se permitirem ser surpreendidas pelas capacidades de seus alunos. Lia, por 

exemplo, em uma das atividades aqui descritas, se surpreendeu ao ver a correção da produção 

textual de Maria (14 anos), aluna “fora de faixa”. Na primeira versão escrita de sua produção, 

o texto de Maria era ilegível para a professora, mas não para ela. Após as intervenções da 

professora e das sucessivas tentativas de reescritas, o texto apresentou uma mudança 

considerável, uma clareza antes não percebida, como mostram as fotos a seguir. 
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Foto 6 − Produção textual de Maria, primeira versão. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foto 7 − Produção textual de Maria, reescrita a partir da correção 

 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observamos, na comparação das duas versões, que Maria não acrescenta elementos 

que forneçam detalhes que ampliem a discursividade do texto, mas ela corrige a sua escrita, 

acrescentando informações que contribuem para facilitar a compreensão do leitor. As 

modificações encontradas dizem respeito à correção ortográfica. Esse trabalho com a 

ortografia, de acordo com Abaurre (1997), decorre muito mais das exigências da escola sobre 
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o que se considera como avanço qualitativo da escrita infantil do que uma real preocupação 

ortográfica. As correções nas escritas iniciais refletem, com base nos estudos dessa autora, a 

postura do professor, que foi habituado a marcar as violações cometidas contra as convenções 

da escrita (ortografia, uso de maiúscula, pontuações). Muito embora as correções dos alunos 

das duas turmas participantes desta pesquisa tenham ocorrido nesse sentido, as professoras 

faziam com que as crianças assumissem gradativamente esse papel de revisora de seus textos, 

levando-se em consideração, é claro, o nível de maturidade de cada uma. 

Essa tarefa de retomar o texto é particularmente difícil para a criança que ainda está 

nos seus passos iniciais da aprendizagem da leitura e escrita, pois implica assumir um ponto 

de vista sobre os próprios pensamentos e sentenças, mas pode ser efetivada quando da 

intervenção de agentes mediadores que lhe permitam realizar reflexões (OLIVEIRA, 2005). 

Embora ainda tenha aspectos que merecem ser retomados (como a ausência de 

segmentação na primeira palavra da última frase), podemos afirmar que Maria foi capaz, com 

o suporte nas interações com a mediadora, de retomar seu texto e ampliá-lo, tendo-se em vista 

o objetivo de comunicar algo ao leitor passível de compreensão.  

Essa evolução de Maria não se deu apenas no aspecto cognitivo da aluna. Desde então, 

por meio das sucessivas intervenções da professora, que valorizava seu potencial, apesar de 

sua dificuldade, ela começou a acreditar em si mesma e a desenvolver uma autoestima 

positiva. Realizava as atividades com entusiasmo e mostrava-as com orgulho à nós e à 

professora. Certa ocasião, na hora do recreio, Maria chegou para nós e fez o comentário: “Tia, 

Hoje a tia Lia passou uma tarefa e eu respondi a quarta questão sozinha”. Sua expressão era 

de contentamento e orgulho de si mesma. Queria dividir com alguém a sua alegria. Parece que 

Maria estava desenvolvendo a autoconfiança e elevando a sua autoestima. Passou a sentir-se 

capaz de aprender; percebeu-se sujeito aprendente.  

De fato Maria tem apresentado grande evolução na sua leitura e escrita. Mostrou-se 

mais feliz, participativa, não só nas atividades da escola como em casa. A mãe da aluna 

relatou para a professora que Maria estava diferente, ajudava nas tarefas de casa, coisa que ela 

não fazia, e estava mais alegre.  

Os gestos de elaboração da escrita das crianças mostram seus esforços para além do 

que a escola ensina ou deixa de ensinar (LEAL, 2008). O sentido da produção de texto nos 

anos iniciais é garantir a escrita como um bem cultural. Esse sentido vai sendo ampliado na 

relação do sujeito com o mundo, onde a leitura deste vai ganhando novos significados. 
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É permitir às crianças assumir seus discursos e colocá-los no embate com outros 

discursos circundantes. Assim é que a atitude de quem ensina fará crescer a 

dimensão da alteridade e rever a natureza dos vínculos que se estabelecem nesses 

movimentos. Nem sempre se sabe se aquele que ensina está disponível para essa 

abertura. Como é que formamos leitores e produtores de textos? É na comunidade 

(comum-unidade), na relação com o outro. Não é o rigor do olhar, em na 

benevolência, nem nos atos de indiferença que se encontra a saída. Ela está, 

fundamentalmente, no quanto aquele que ensina e aquele que aprende se abrem, 

cada vez mais, para a compreensão ativa. (LEAL, 2008, p. 67). 

 

Muitas vezes não temos noção do quanto o professor pode ajudar um aluno a sair de 

sua posição de não saber e assumir uma posição de elaborador de conhecimento. Maria já 

havia passado por algumas professoras e não tinha aprendido a ler. Com Lia, ela foi 

autorizada a elaborar seus conhecimentos e a superar suas dificuldades, identificadas, mas não 

comprovadas, como dificuldades neurológicas. Essa aluna hoje já está lendo e se tornou 

motivo de satisfação para a escola e para os pais. Por essa razão, destacamos a sua evolução, 

muito embora todos os alunos tenham apresentado evolução em suas produções. 

Confirmamos, assim, a tese de alguns autores, ao apontarem que os alunos com mais 

dificuldades se beneficiam do trabalho com estratégias metacognitivas (CRAVEIRO, 2004). 

O primeiro passo para que Maria aprendesse foi o fato de alguém acreditar que ela era capaz, 

depois, ela mesma acreditar nessa capacidade; mas, além disso, foram necessárias as 

intervenções metacognitivas que a ajudaram a identificar suas limitações e reconhecer que 

dependiam dela a correção de seus erros e a superação dessas dificuldades. 

O exercício da prática de se avaliar permitiu a progressão dessa aluna na capacidade 

de produzir. Esses dados confirmam os estudos de Doly (1999) vistos na segunda seção desta 

tese, os quais apontaram para uma progressão dos alunos por meio da intervenção dos 

professores mediante um trabalho de avaliação das produções com a ajuda de uma ficha de 

critérios, elaborada juntamente com os alunos com o objetivo de criar o hábito da 

autoavaliação. Os alunos reescreviam seus textos com a ajuda da ficha e da intervenção. Os 

erros cometidos pelos alunos foram identificados e utilizados como meio de progresso.  

É importante, portanto, que os próprios alunos avaliem suas produções, orientados 

pelo professor, e adquiram metaconhecimentos sobre si e acerca da tarefa. Este é apenas um 

exemplo das mudanças de alguns alunos ante a reestruturação da prática pedagógica das 

professoras. Essas mudanças também não se deram de um dia para outro, mas foram, ao longo 

da pesquisa, se tornando importante feedback para o trabalho das professoras que 

permaneceram até o final da pesquisa:  
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Gostei por demais. Próximo ano vou começar do início, e aí vou ver os resultados no 

final, o que eles melhoraram. Eu falhei por que eu trabalhei muito a metacognição 

no Português e deixei de lado a matemática. Agora a pouco, na recuperação 

perguntei: “Qual o personagem principal? Por quê?” e a aluna respondeu: “Porque 

eu li”. É muito rico. O que é mais rico, como a Elisabete falou, é que o aluno é o 

sujeito de sua própria aprendizagem. Eu achei lindo uma vez que eu perguntei: 

“Mudou alguma coisa? O que mudou?”  Eles responderam: “Mudou porque eu estou 

aprendendo mais, porque a senhora mudou, a senhora conversa mais”. (LIA). 

 

A gente precisa repensar a nossa maneira de aprender e a metacognição trabalha 

nesse sentido, de dar autonomia à criança, de dar responsabilidade a ela de procurar 

seus erros, de refletir em cima de seus erros. Eu acho maravilhoso. Quando eu vejo 

uma sala com trinta meninos, todos concentrados tentando fazer sozinhos e eles 

mesmos refletindo e tentando acertar, eu acho isso brilhante (TEREZINHA). 

 

A percepção, pelas professoras, da evolução na aprendizagem e autonomia dos alunos 

constituiu-se norte importante que apontava a direção que deveriam seguir; mas essa 

percepção, como verificamos no relato de Lia, não foi sentida somente por elas, mas também 

pelos próprios alunos, que reconheceram mudanças nas docentes e em si mesmos. 

Transcrevemos parte da fala de Lia, na primeira sessão de análise das práticas, para ilustrar 

essa afirmação: 

 
A maioria está gostando e eu creio que estão melhorando. Teve até um dia que eu 

fiquei muito feliz, conversando com eles, até eu anotei aqui! Eu perguntei se eles 

estavam melhorando, o que eles achavam, se estavam do mesmo jeito, aí um deles 

disse assim, − “Tia, eu acho que eu estou melhorando”. – “Mas porque que você 

acha que esta melhorando? Que esta acontecendo? Por quê?”. Aí eles responderam 

quase que de imediato: - “Porque a senhora melhorou”. – “Melhorei como?” –  

“Porque a senhora está conversando mais e as perguntas que a senhora faz, leva a 

gente a pensar”. Quer dizer que eles estão percebendo a mudança nas estratégias, na 

metodologia. Disseram que eu melhorei. Fiquei feliz, finalizei dizendo que eles 

melhoraram bastante. O caso da Maria que está progredindo agora, graças a Deus, 

ela está descobrindo agora a leitura. Ela escreve e a gente não entende, mas se 

chama-la, ela lê tudo aquilo que ela escreveu. E a mãe dela até falou que ela está 

fazendo os serviços de casa, está varrendo, quer dizer, passou além da escola, foi 

mesmo para o lado pessoal, incentivo mesmo pessoal dela. Está se sentindo mais 

capacitada, mais capaz, ela sorrir que é uma beleza. 

 

Na sala da professora Elisabete, também percebemos mudanças nos posicionamentos 

das crianças. Além de avançar nas suas hipóteses psicogenéticas sobre a leitura e escrita 

(muitas já até lendo), elas já conseguiam dizer o que era preciso para ler e o que não poderia 

faltar na escrita de um texto, como deveriam proceder numa avaliação da Provinha Brasil. 

Durante as aulas, as suas respostas revelaram que haviam internalizado estratégias 

metacognitivas:  

 
(Hora da leitura) 

Elisabete: Eu leio uma linha, vocês leem outra. A hora de ler é a hora de treinar. 

Quando a gente lê, a gente aprende. Quando a gente não tem atenção, a gente lê 

errado. 

(Começam a ler o texto). 
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Elisabete: Por que esse texto não é biografia? 

Alana: Não é história de uma pessoa. 

Elisabete: A gente é o que a gente quer. Se você quiser ser médico, você pode ser. 

Pesquisadora: O que é preciso para se médico, engenheiro? 

Mara: Estudar 

Alana: Querer 

Pesquisadora: Depende de quem? 

Alunos: Da gente. 

Pesquisadora: Como faz para chegar lá? 

Alunos: Estudar, aprender a ler. 

Pesquisadora: E como faz para aprender a ler? 

José: Ter atenção, fazer a tarefa. 

Pesquisadora: Depende de quem para aprendermos, da professora? 

Alunos: Não, da gente. 

Pesquisadora: Quando temos dificuldade na tarefa, o que fazemos? 

Alana: Lê de novo, pergunta a professora. 

Pesquisadora: Quando a professora passa uma tarefa, você aprende mais tentando 

fazer ou copiando do colega?  

Alunos: Tentando fazer. 

A pesquisadora refletiu que os alunos podem escolher prestar atenção no colega ou 

na tarefa. 

 

 

De posse dessas estratégias, foram avançando também no campo cognitivo. 

Destacamos três personagens importantes nesse diálogo. José, Mara e Alana eram três 

crianças que tinham dificuldades na leitura e escrita, mas foram as que mais demonstraram 

evolução nessa área, destacando-se dos demais. Identificamos, nesse diálogo, a participação 

ativa dessas três crianças. Os avanços percebidos não se deram só no âmbito da participação 

das aulas e da internalização de estratégias metacognitivas.  Elas apresentaram avanços 

significativos no plano cognitivo, no que concerne à aquisição da Leitura e escrita. Nenhuma 

das três crianças liam quando ingressou no 2º ano. A três estavam lendo e escrevendo. A 

própria professora demonstrou surpresa com o avanço de Alana, porque ela passou a se 

destacar entre as demais, lendo fluentemente e escrevendo textos coerentes. A evolução de 

José e Mara, não menos importante, também foi percebida pela professora. Vejamos um 

trecho em que Elisabete verbaliza essa evolução: 

 
Tem algumas crianças que percebendo aprendendo, observando como elas 

aprendiam, como foi o caso do José, da Mara [...]. Eles eram crianças muito 

participativas [...]. O José era até motivo de chacota na sala de aula porque ele 

respondia coisas que não tinha nada a ver, era um menino respondão, ele queria 

saber se respondia, de abrir a boca. Hoje, já percebo o José observando e pensando 

no que vai responder, sendo mais cauteloso nas respostas dele, e, às vezes ele 

percebe que errou automaticamente [...]. Então a gente vê que a metacognição ajuda, 

quando a criança se percebe, percebe como aprender [...]. 

 

Esses são só alguns exemplos que destacamos para ilustrar os avanços das crianças, 

mas no geral, todas tiveram evolução, em ritmos diferentes, é claro. Em síntese, as mudanças 

apresentadas pelas crianças foram: 
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1 maior participação nas aulas, 

2 motivação na realização das tarefas, 

3 avanços em estratégias metacognitivas e 

4 avanços a nível cognitivo. 

É bem verdade que quando as professoras passaram a realizar verdadeiros debates em 

suas aulas, questionando os alunos e convidando-os a manifestarem suas opiniões, seus 

conhecimentos espontâneos sobre os textos ou sobre o conteúdo trabalhado, foi aberto um 

espaço para a participação. Essa participação foi incentivada ainda mais pela posição 

acolhedora das professoras em relação aos seus pensamentos e ideias. 

A mudança da atitude das professoras implicou um envolvimento e uma motivação 

dos alunos nas atividades. Percebemos que a interação verbal constante com os alunos nas 

atividades de leitura, compreensão de texto, produção textual, ditado, atividades dirigidas e 

trabalho em grupo injetou novo ânimo nas crianças, que passaram a se envolver mais. 

Os avanços metacognitivos se deram em dois aspectos. Em primeiro lugar, as crianças 

passaram a discernir e verbalizar exatamente o que tinham que fazer, respondendo 

prontamente às professoras quando estas questionavam sobre os aspectos que deveriam levar 

em consideração antes da escrita de um texto, o que era necessário para ler, escrever, qual a 

função da linguagem escrita. Um exemplo disso é a fala de João, em resposta à professora, 

quando indagou à turma sobre o que era importante lembrar antes de fazer uma boa prova: 

“Tem que prestar atenção, fazer devagar, ler de novo e não esquecer o ponto final”. 

Em segundo lugar, as crianças internalizaram as estratégias trabalhadas em sala, como 

apagar seus erros e corrigi-los antes de mostrar para a professora, reescrever suas produções 

com base na legenda e, consequentemente, recorriam menos à professora, demonstrando um 

maior controle de suas aprendizagens. Esses avanços são frutos de um trabalho persistente e 

contínuo, como diria Elisabete. 

É claro que, em algumas crianças, essa aquisição da autonomia não ocorreu de forma 

fácil porque estavam acostumadas a sempre recorrer à professora. Era um hábito para os 

alunos se levantarem várias vezes e perguntar à professora se sua tarefa estava certa. Vimos 

na fase exploratória que a professora Elisabete havia se irritado com tantos alunos indo na 

carteira perguntando ao mesmo tempo. A frequência com que isso passou a acontecer foi bem 

menor, principalmente nas crianças que avançaram mais. 

Os avanços cognitivos puderam ser observados no cotidiano da sala de aula: 

articulação das ideias coerentes com o contexto trabalhado, produções mais coerentes e mais 

elaboradas a partir da autocorreção, assimilação do contexto de uso do parágrafo, da letra 
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maiúscula, do ponto final, controle maior sobre os erros ortográficos. Não estamos afirmando 

que estes não existiam, eles continuavam acontecendo, mas em relação a outros grupos de 

palavras e não aos mesmos. Os erros identificados eram eventualmente cometidos, pois os 

alunos ficavam atentos aos próprios erros, o que corrobora a tese de Dolly (1999) de que os 

erros cometidos pelos alunos podem ser identificados e utilizados como meio de progresso.  

Esses avanços foram percebidos e valorizados pelas duas professoras acompanhadas, e 

serviram, de certa forma, como estímulo para que elas continuassem pensando estratégias 

pedagógicas para um trabalho envolvendo a metacognição. Elas perceberam, antes de tudo, 

transformações em suas práticas pedagógicas que facilitaram esses avanços. Vejamos como as 

professoras se autoavaliaram no início e ao final da pesquisa. 

 

6.4 A percepção das professoras sobre as práticas desenvolvidas, na perspectiva das 

competências para um ensino metacognitivo 

 

Com o objetivo de formular conjuntamente práticas pedagógicas que trabalhassem 

competências metacognitivas (objetivo de intervenção), tornou-se necessário compreender as 

percepções que as professoras pesquisadas tinham das próprias práticas no decurso da 

pesquisa. A análise dessas informações revela que a percepção das professoras é coerente com 

as mudanças ocorridas em suas práticas pedagógicas. 

Essas informações foram obtidas por meio da autoavaliação das professoras do 

instrumento “Escala de competência do professor para um ensino metacognitivo” no inìcio e 

após a vivência da pesquisa na escola. A escala, a mesma que serviu de base para nossas 

observações, foi respondida como autoavaliação em dois momentos: durante a formação 

(Anexos A e C) e ao final da investigação de campo (Anexos B e D), após a entrevista de 

avaliação da pesquisa.  

A primeira aplicação, ao final da formação, como destacamos, revelou-se como fonte 

importante para o diagnóstico das práticas pedagógicas realizadas até então. Além de 

conhecer as práticas pedagógicas e usá-las como ponto de partida para possíveis 

transformações, tivemos também, nesse momento, a intenção de envolver as professoras em 

formação, em uma prática reflexiva sobre suas ações pedagógicas e despertar para a 

necessidade desse constante olhar sobre si e suas ações.  

A segunda aplicação, ao final da pesquisa, serviu de parâmetro de comparação entre a 

prática inicial e o desenvolvimento das novas práticas, mediante a vivência da pesquisa, 

possibilitando-nos uma visão de como se perceberam ao longo dessa trajetória. A seguir, 
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analisaremos de forma geral a percepção das professoras no âmbito das mudanças em suas 

práticas. 

Em termos gerais, podemos inferir que as professoras perceberam uma grande 

mudança em suas práticas pedagógicas. Podemos visualizar esses resultados por meio de 

quadros por nós elaborados com a frequência das respostas por categoria, comparando as 

autoavaliações das duas professoras, a primeira realizada no dia 27.10.2010 e a segunda ao 

final da pesquisa (no dia 08.04.10). Os quadros relacionam as categorias estudadas com a 

frequência com que elas apareciam nas práticas.  

 

Quadro 9 − Quantitativo das respostas da primeira avaliação das práticas pedagógicas da 

professora Lia por categoria 

 

        Frequência 

 

Categoria 

Nunca Poucas vezes Frequentemente Sempre 

A 1 3 4 - 

B - 1 6 - 

C - - 7 4 

D - - 4 4 

E 1 6 6 - 

F - - 5 - 

G - - 2 1 

H - 1 4 4 

     

TOTAL 2 11 38 13 
Fonte: Elaboração própria. 

 

LEGENDA: 

Nunca - o comportamento ou atitude não se manifesta na dinâmica docente ou quando o professor não dispõe de 

meios para empregá-los na sua prática.  

Poucas vezes - o comportamento ou atitude se manifesta esporadicamente ou se apresenta de forma incompleta.  

Frequentemente - o comportamento ou atitude se manifesta algumas vezes ou se apresenta de forma 

parcialmente incompleta. 

Sempre - o comportamento ou atitude sempre está presente na prática da professora. 

As categorias foram representadas por letras, de acordo como a sequência estabelecida na escala: 

A - Organização sistemática do ambiente de forma a facilitar a aprendizagem. 

B - Promoção de situações que confrontam os alunos com desafios para a solução de problemas.  

C - Mediação para ajudar o aluno que não consegue realizar uma atividade de forma autônoma. 

D - Interação verbal questionando o aluno durante a atividade. 

E - Incentivo à autonomia e autoavaliação. 

F - Uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos alunos. 

G - Promoção da transcendência e aplicação da aprendizagem para outros contextos. 

H - Planejamento, controle e avaliação de suas práticas pedagógicas. 

 

Dos 64 indicadores da escala, dois não estavam presentes nas práticas da professora 

Lia (um referente à categoria A e um à categoria E), 11 se manifestam esporadicamente, 38 
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frequentemente e 13 sempre. Percebemos que nas categorias A e E, as respostas se 

concentraram em algumas vezes e frequentemente, nenhuma resposta sempre. Essa 

percepção, embora ainda um pouco mais otimista do que a nossa, confirma nossas análises de 

que, nessas categorias, o trabalho com a organização do ambiente não estava adequado para 

facilitar a aprendizagem dos alunos e a autonomia e autoavaliação era pouco incentivada. 

Na segunda avaliação, dos 64 indicadores da escala, 27 foram avaliados como 

frequentes nas práticas da professora Lia e 37 como sempre presente. 

 

Quadro 10 − Quantitativo das respostas da segunda avaliação das práticas pedagógicas da 

professora Lia, por categoria 

 

    Frequência 

 

Categoria 

Nunca Poucas vezes Frequentemente Sempre 

A - - 7 1 

B - - 6 1 

C - - 2 9 

D - - 3 5 

E - - 3 10 

F - - 3 2 

G - - - 3 

H - - 3 6 

     

TOTAL - - 27 37 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Comparando a primeira com a segunda avaliação, percebemos uma mudança 

substancial nas respostas de Lia, que ficaram concentradas em frequentemente (27) e sempre 

(37), em todas as categorias. 

Percebemos uma mudança significativa nas categorias A e E, avaliadas na primeira 

avaliação como comportamentos que se manifestavam poucas vezes na prática pedagógica. 

Na categoria E, essa mudança é mais significativa ainda, concentrando dez (dos 13 

indicadores referentes a essa categoria) na frequência sempre. Esse dado mostra o quanto Lia 

mudou sua atitude para incentivar nos alunos autonomia e autoavaliação, o que confirma 

nossos achados de que essa categoria foi aquela onde mais se processaram mudanças durante 

a realização da pesquisa. 

Mesmo as categoria C, D, F e G, que na primeira avaliação se concentraram nas 

respostas frequentemente, tiveram ganhos na segunda avaliação. 
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Na 1ª autoavaliação da professora Elisabete, dos 64 indicadores da escala, um não 

estava presente em sua prática pedagógica (referente à categoria E), 14 se manifestam 

esporadicamente, 35 frequentemente e 14 sempre. 

 

Quadro 11 − Quantitativo das respostas da primeira avaliação das práticas pedagógicas da 

professora Elisabete, por categoria 

 

     Frequência 

 

Categoria 

Nunca Poucas vezes Frequentemente Sempre 

A - 2 6 - 

B - 2 5 - 

C - 3 6 2 

D - 1 4 3 

E 1 5 6 1 

F - 1 4 - 

G - - 1 2 

H - - 3 6 

     

TOTAL 1 14 35 14 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebemos que, na categoria E, as respostas se concentraram em poucas vezes e 

frequentemente, apenas uma resposta sempre. Como vimos, a percepção de Lia nessa 

categoria foi semelhante, comprovando que foi na categoria Incentivo a autonomia e 

autoavaliação que as professoras apresentavam uma prática bem distante de um ensino 

metacognitivo. 

Na segunda autoavaliação, dos 64 indicadores da escala, 32 foram avaliados como 

frequente nas práticas da professora Elisabete e 32 como sempre presente. Nenhuma resposta 

nunca e algumas vezes foi registrada, o que leva a crer que Elisabete também percebeu uma 

melhora significativa em sua prática. 
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Quadro 12 − Quantitativo das respostas da segunda avaliação das práticas pedagógicas da 

professora Elisabete, por categoria 

 

     Frequência 

 

Categoria 

Nunca Poucas vezes Frequentemente Sempre 

A - - 3 5 

B - - 3 4 

C - - 9 2 

D - - 3 5 

E - - 7 6 

F - - 4 1 

G - - 1 2 

H - - 2 7 

     

TOTAL - - 32 32 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Constatamos uma mudança em todas as categorias, entretanto ela foi mais significativa 

na categoria E porque concentrou suas respostas (dos 13 indicadores), em frequentemente 

(sete) e sempre (seis). Esses dados também revelam, assim como os dados de Lia, que 

Elisabete transformou suas práticas para incentivar nos alunos a autonomia e autoavaliação. 

Na segunda autoavaliação das duas professoras, não houve nenhuma resposta nunca 

nem algumas vezes, o que demonstra o empenho dessas educadoras em promover atividades 

mais bem planejadas e executadas para atingir objetivos metacognitivos antes não pensados.  

Explicamos esse fenômeno pelo fato de a 1ª autoavaliação caracterizar-se como referência, 

como ponto de partida para as transformações, servindo de base para que as professoras 

repensassem suas ações pedagógicas, sabendo exatamente que aspectos elas poderiam 

melhorar, e despertassem para a necessidade dessa constante visão sobre si e suas ações.  

Para uma visualização completa das respostas das professoras nas autoavaliações nos 

dois momentos da pesquisa, o leitor pode verificar os anexos A, B, C e D. Nessas escalas, 

também podem ser visualizados quais indicadores tiveram melhoras significativas. 

Embora a 1ª avaliação das duas professoras tenha se aproximado, pois a maioria das 

respostas se concentrou em frequentemente (Lia-38 e Elisabete-35), com uma diferença de 

apenas 3, na segunda escala, Lia, percebeu uma evolução maior do que Elisabete. Enquanto 

Lia apresentou, dentre os 64 indicadores, 27 como sendo uma prática frequente e 37 como 

estando sempre presente na prática, Elisabete atribuiu 32 itens como sendo frequentes e 32 

como aparecendo sempre na sua prática. Essa leve diferença entre a melhora das práticas das 
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duas professoras não está só na percepção delas. Ela realmente corresponde à nossa análise de 

que Lia registrou melhora significativa em relação à sua prática anterior. 

Dissemos que, na etapa exploratória, a professora Elisabete se destacava das demais 

por utilizar algumas estratégias de compreensão da leitura como predição, inferência e 

exploração de ilustrações na narração de histórias. Assim, ela se aproximava de um trabalho 

que levava o aluno a pensar sobre a linguagem, muito embora não fizesse uso de estratégias 

metacognitivas, como identificar o que aprendeu no texto, as facilidades e dificuldades na 

leitura e compreensão do texto, levar o aluno a corrigir a própria produção. Dessa forma, ela 

demonstrou evolução ao adquirir essas estratégias metacognitivas ao longo da pesquisa. 

Comparando a evolução das práticas dessa professora com Lia, entretanto, ariscamos 

dizer que as mudanças de Lia foram mais significativas, porque na fase exploratória ela não 

demostrou fazer usos de estratégias de leitura que envolvessem os alunos, centrando-se mais 

em atividades de cópia e resolução de tarefas. Ao passo que ela vivenciava as etapas da 

pesquisa, ela ia assimilando e colocando em prática novas estratégias, não só de compreensão 

e produção textual, mas estratégias metacognitivas que auxiliavam os alunos a assumirem 

progressivamente o controle de suas aprendizagens.  

Constatamos que essas mudanças de Lia já iniciaram durante a formação, quando ela 

passou a elaborar junto com os alunos critérios de correção do texto em uma turma de outra 

escola na qual dava aula.  Essa mudança radical na prática de Lia pôde ser explicada pelo seu 

desejo de modificar suas práticas, porquanto estava insatisfeita consigo mesma, e pela 

credibilidade dada à pesquisa, o que possibilitou seu grande envolvimento. 

Longe de fazermos uma análise exaustiva dos dados aqui apresentados, trouxemos a 

ilustração desses quadros apenas para o leitor ter uma noção do quanto as professoras se 

perceberam capazes de transformar uma realidade na busca de um ensino de melhor qualidade 

e que estivesse voltado para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. 

Os aspectos relacionados a regulação e controle de aprendizagem e incentivo a 

autonomia e avaliação, justamente os mais diretamente ligados à metacognição, como 

autocorreção de erros, são apontados pelas duas professoras que participaram até o final da 

pesquisa como os que obtiveram melhores resultados no transcorrer da pesquisa. Esses dados 

corroboram as práticas observadas em sala quando, por exemplo, na etapa exploratória, as 

professoras corrigiam a tarefa do aluno no caderno, em vez de realizar uma correção 

individual ou coletiva, de forma que eles mesmos pudessem identificar seus erros e corrigi-

los. 
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Interessante é observar que as ações próximas a um ensino metacognitivo desenvolvidas 

na sala de Elisabete, na etapa exploratória, se justificavam não pela consciência de que estaria 

trabalhando competências metacognitivas, mas para chamar atenção da criança. É o que 

revelam suas observações sobre a primeira aplicação da escala: “Com relação à minha 

conduta (tópico 33: questiona o aluno sobre o que é necessário para obter um bom 

aprendizado), eu fazia essas observações mais no sentido de chamar atenção das crianças e 

não para conhecê-las”. Isso mostra o quanto a professora agia intuitivamente, sem se embasar 

em parâmetros científicos, por desconhecer os referenciais teóricos que os fundamentavam. 

Esse aspecto também foi identificado por Lia na oportunidade da formação: 

 
Percebo que preciso trabalhar com estratégias novas, metacognitivas, para tornar 

meu aluno mais reflexivo, no que se refere à sua aprendizagem, e para isso preciso 

me dar mais e usar mais a comunicação, questionamentos que levem meus alunos a 

pensar mais e vencer seus erros. Algumas estratégias já uso inconscientemente, mas 

falho muito na avaliação. 

 

Essas afirmações de Lia, também ao se referir à primeira autoavaliação, corrobora nossa 

afirmação anterior e revela o quanto esse momento se constituiu como um exercício de 

reflexão de suas práticas pedagógicas, dando ensejo a uma releitura de suas ações, revelando 

o quanto elas estavam distante dos propósitos metacognitivos e o quanto essa docente agiu 

intuitivamente sem saber ao certo identificar os objetivos a que se propunha. Essa reflexão, 

apontada por Schön (1992), Alarcão (1996) e Pimenta (2002) como essencial à formação de 

professores, é levada a segundo plano pela maioria das escolas municipais de Fortaleza. 

Percebemos a necessidade de se criar espaço e estratégias para essa reflexão, que deve fazer 

parte da rotina dos professores. 

Esse momento de autoavaliação, além de possibilitar a reflexão sobre as práticas das 

professoras, possibilitou uma reflexão sobre a reflexão, exercício metacognitivo essencial não 

só aos alunos, mas também aos professores. Chegamos a essa conclusão pelas próprias 

palavras da professora Débora, que, apesar de não ter participado até o final da pesquisa, 

contribuiu consideravelmente para as discussões durante a formação: 

 
A escala está muito bem organizada, contemplando de forma significativa, vários 

aspectos relevantes ao trabalho do professor, o que possibilita uma reflexão da sua 

ação. Vale ressaltar que os itens propostos foram possibilitando uma introjeção na 

minha prática, levando-me à constatação que cada aspecto geral não consegui até 

então desenvolver de forma plena. 

 

Na segunda autoavaliação as mudanças foram claramente percebidas pelas duas 

docentes que dela participaram, porquanto realizavam atividades específicas voltadas para o 
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planejamento, controle e avaliação dos próprios alunos, ajudando-os a estabelecer metas de 

aprendizagem e critérios para suas produções textuais, possibilitando a regulação por meio da 

localização e correção de seus erros e realizando sessões de reflexão e avaliação sobre suas 

produções e procedimentos. 

A autoavaliação das professoras foi fiel à realidade da prática por elas apresentadas. Isso 

se mostra verdade mediante comparação realizada entre a autoavaliação das professoras e a 

nossa avaliação. Constatamos uma proximidade entre as autoavaliações e as práticas 

observadas em sala na nossa percepção. 

Talvez porque, em primeiro lugar, tenhamos ressaltado a importância da sinceridade 

nesse tipo de trabalho, uma vez que objetivávamos não uma avaliação externa, mas uma 

autoavaliação consistente, que possibilitasse melhoria das práticas e, consequentemente, 

maior qualidade do ensino. O fato de as professoras terem passado pela formação teórico-

prática contribuiu consideravelmente para uma visão crítica sobre suas práticas, o que 

possivelmente seria bem distinto, caso não tivessem os conhecimentos teóricos como 

parâmetro de análise.  

Nessa perspectiva, reproduzimos a fala das duas professoras, na entrevista de 

avaliação, para representar o que significou para elas a participação na pesquisa e o quanto 

esta contribuiu para a transformação de suas práticas:  

 
Para mim foi uma contribuição a mais, eu já tenho um ponto a mais na frente das 

outras por ter participado da pesquisa, pessoalmente me ajudou muito no fato de 

ajudar as crianças a pensarem a se tornarem um pouco mais autônoma dona dos seus 

atos, ter mais responsabilidade e profissionalmente uma contribuição a mais na 

minha prática de educadora e isso vai me ajudar. (ELISABETE). 

Pessoalmente foi muito bom, muito proveitoso estou muito contente, profissional 

porque é um instrumento a mais [...]. E sei que os alunos vão carregar isso para o 

resto da vida deles. (LIA). 

 

Mudou tanto a minha prática, que no primeiro dia de aula, aliás, na minha primeira 

semana de aula, eu vou começar pelas perguntinhas: o que eu faço para aprender a 

ler? Como é que eu aprendo a ler? Já estou dando responsabilidade às crianças, 

despertando. (ELISABETE). 

 

No próximo ano já vou começar com esse trabalho e vou ter mais tempo para isso. 

(LIA). 

 

A grande abertura, motivação e interesse em constantemente aprimorar suas práticas 

contribuiu enormemente para que essas transformações se operassem.  A intenção das 

professoras em continuar um trabalho envolvendo a metacognição demostrou um 

compromisso não só com a pesquisa, mas também com o próprio desenvolvimento 

profissional, com o crescimento das crianças e com a qualidade da educação. 
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Essas mudanças operadas nas salas das professoras pesquisadas eram sentidas, de 

alguma forma, pelas professoras que não participaram da pesquisa por opção. Nos momentos 

de intervalo, elas se mostravam, muitas vezes, curiosas a respeito do desenrolar da pesquisa e 

das mudanças que se estavam operando, fazendo perguntas sobre as atividades desenvolvidas. 

Isso nos leva a crer que as mudanças operadas não se restringiram ao espaço da sala de aula, 

chegando ao conhecimento das demais professoras, que não estavam diretamente envolvidas 

na pesquisa, por meio de trocas e interações informais.  

A abertura de momentos para a realização de oficinas em que as professoras 

acompanhadas pudessem compartilhar suas experiências era algo que poderia ser pensado 

para uma interlocução construtiva com os demais docentes. Infelizmente, não dispúnhamos 

mais de tempo para a realização dessa proposta, uma vez que o ano letivo havia chegado ao 

fim e o calendário estava atrasado em função da greve. 

Esses momentos podem e devem ser pensados pela gestão e apoio pedagógico da 

escola. Assumir essa responsabilidade implica em primeiro lugar, reivindicar do Poder 

Público dispositivos que façam valer uma cultura que apoia a prática do professor reflexivo e, 

em segundo lugar, garantir que esses espaços sejam concretizados na escola. 

A transformação das práticas das professoras e a evolução das crianças não se deram, 

contudo, sem o enfrentamento de algumas dificuldades. Teceremos, logo a seguir, alguns 

comentários sobre os obstáculos vivenciados durante a realização da pesquisa na escola e a 

forma como tentamos superá-los. 

 

6.5 O que facilitou e dificultou a vivência da pesquisa 

 

No percurso desta investigação, tentamos entender as dificuldades e resistências que 

os profissionais enfrentaram no esforço de seus desenvolvimentos profissionais e no exercício 

de práticas comprometidas com um ensino metacognitivo. Propomo-nos, neste tópico, 

identificar os elementos que facilitaram e dificultaram a implementação de práticas 

pedagógicas que trabalhassem competências metacognitivas, tentando responder ao terceiro 

objetivo específico aqui proposto. 

Podemos identificar, no discurso das professoras na entrevista de avaliação, alguns 

aspectos que, segundo elas, dificultaram as transformações das práticas: o número elevado de 

alunos e a dificuldade de tempo para registrar e preparar atividades que envolvessem 

questionamentos: 
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LIA – [...] eu poderia ter me dedicado mais nos registros diários. Nesse sentido aí eu 

falhei. Mas eu me envolvi o máximo que eu pude. 

ELISABETE – Eu não me considerei uma pessoa bem engajada no início. Eu 

aproveitei, mas não fiquei engajada, dado ao tempo. Eu acho o tempo muito pouco e 

acho que também exige leitura. A gente precisa ler, a gente precisa ver novas ideias, 

a gente precisa registrar, porque isso serve para posterior, para ajudar outros 

educadores, para ver como é importante o registro, porque a gente pode retomar 

coisas que a gente esqueceu. Esse hábito do registro, eu me perdi com isso... Mas eu 

também tive que me permitir não ter me engajado tanto devido ao tempo. A gente 

até estava comentando outro dia que para os educadores ter um bom êxito na 

realidade deveria trabalhar um turno e o contra turno fosse pra pesquisa, para 

preparação, para atividades, planejamento. Então isso é importante, o educador ter 

tempo pra essas coisas, então faltou tempo, mas a vontade de aprender [...]. 

PESQUISADORA - (Cita o fato de Elisabete ter solicitado material para estudo, seu 

engajamento na pesquisa e sua disponibilidade e motivação durante todo o ano 

letivo). Você acha que poderia ter sido melhor devido à questão dos registros, é 

isso? 

ELISABETE - Do registro e da falta do tempo. A gente é educador os dois turnos, é 

dona de casa e é estudante também. Muitas vezes eu tinha vontade de pegar num 

trabalho das crianças, mas eu tinha outros trabalhos para fazer e tinha tempo de 

entrega... Até vai me deixar saudade. A gente até deixa de aprender por conta tempo, 

a gente poderia ter pesquisado mais, questionado mais. Outro agravante foi o 

quantitativo de alunos na sala de aula. A gente queria trocar ideias e os meninos não 

deixavam porque a turma era volumosa, a gente deixava passar despercebida uma 

coisa que poderia ter sido resolvida naquela hora.  Vontade de me envolver eu 

sempre tive, a partir do momento da palavra metacognição, porque me senti curiosa, 

daí eu já comecei a me sentir envolvida, mas me faltou tempo. E também a 

quantidade de alunos. Às vezes eu queria fazer as indagações para um aluno, mas os 

meninos não deixavam. A gente quer melhorar a vida de um, mas os outros não 

deixam. Uma sala muito numerosa não ajuda. 

 

As professoras se queixaram do número de alunos que extrapolava o máximo 

permitido por sala (25) e da falta de tempo para registro reflexivo diário. Essas dificuldades 

apontadas por elas são inerentes à prática educativa, mas precisam ser reestudadas pelo Poder 

Público. De fato, quase nada do tempo pedagógico é destinado ao planejamento, quanto mais 

ao registro sistemático do trabalho diário do professor. 

Sobre o registro, que remete diretamente à pesquisa, teceremos algumas 

considerações. O registro escrito sistemático é um procedimento que traz certas angústias ao 

professor. Por onde começar? Como escrever? Em que momento fazê-lo? Durante toda a sua 

formação inicial e continuada, o professor não foi estimulado a realizar produções 

espontâneas ou desenvolveu alguns medos com relação à leitura e escrita gerados no decorrer 

da vida escolar. Foram formados e deformados sem o prazer de se constituírem sujeitos 

autores e produtores de escrita.  

Ocorre que, nas últimas décadas, novos desafios são lançados no campo educacional: 

articulação entre teoria e prática. Os professores são profissionais capazes de tomar seus 
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fazeres educativos como objetos de reflexão, de realizar escolhas amparadas teoricamente e 

aprimorá-los, minimizando os riscos de repetir erros de práticas pedagógicas. Um dos 

aspectos deste diálogo entre teoria e pratica a ser trabalhado pelos docentes passa pela escolha 

intencional destes de assumir uma atitude investigativa de suas práticas pedagógicas no dia a 

dia, organizando seus próprios registros reflexivos de maneira sistematizada. 

Esse registro é um procedimento que favorece o exercício reflexivo de suas práticas e 

o exercício de suas competências escritoras. É o registro pensado do trabalho desenvolvido 

junto às crianças. Não se trata apenas da anotação do que foi observado durante a aula, mas 

também de costurá-la com expectativas, impressões, sentimentos emergidos perante a atuação 

e os resultados, com estratégias metodológicas que possibilitem uma reformulação dessa 

atuação, enfim, com reflexões sobre as cenas que compõem a complexidade da docência. Esse 

exercício pode culminar com uma produção escrita de autoria própria, ensejando teorias 

privadas mediante o diálogo da prática com os conhecimentos científicos produzidos. Ao se 

tornar produtor do conhecimento, o professor caminha alguns passos na autoformação em 

serviço, e assume uma posição autônoma ante sua profissionalização docente. 

O registro caracteriza-se, portanto, como uma das múltiplas maneiras de organização 

do trabalho pedagógico do professor, que se distancia de sua prática, visualiza o espaço de sua 

sala de aula e o locus institucional onde está inserido, permitindo reconstituí-los mediante 

uma análise crítica. 

A esses dois aspectos suscitados pelas professoras como dificultadores do processo de 

transformação das práticas docentes, acrescentamos outro de suma importância: ausência de 

mecanismos espaço-temporais que potencializassem a formação e a reflexão dos profissionais 

de educação dentro da escola.  

Encontramos certa dificuldade em organizar as sessões de análise das práticas, uma 

vez que os alunos não poderiam ficar sem aula. A estratégia utilizada só foi possível porque a 

escola, como um todo, assumiu o compromisso com a pesquisa e se envolveu de forma a 

possibilitar a realização das sessões. O apoio da escola constituiu, portanto, um dos 

elementos que facilitaram a implementação de práticas pedagógicas que trabalhassem 

competências metacognitivas. Sem esse apoio em promover ações que facilitassem a abertura 

de espaço e tempo para a formação e sessões de análise das práticas, não poderíamos ter 

concretizado os objetivos da investigação.  

O engajamento das professoras, o nível de desenvolvimento em que se encontravam e 

o percurso metodológico foram os demais elementos que impulsionaram a concretização da 

pesquisa. O engajamento dos sujeitos da pesquisa decorreu do interesse e motivação das 
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professoras em rever suas práticas, pois estavam insatisfeitas, e da relação de confiança 

conosco estabelecida.  

O nível em que as professoras estavam em relação às competências necessárias ao 

desenvolvimento de práticas voltadas a um ensino metacognitivo também se constituiu 

elemento facilitador, possibilitando intervenções na ZDP que fizessem avançar o nível de 

desenvolvimento real. Os conhecimentos sobre as concepções de aprendizagem e a 

psicogênese da língua escrita foram ampliados e auxiliaram na formulação do conceito de 

metacognição e na modificação das práticas pedagógicas voltadas para um ensino 

metacognitivo.  

A forma como a metodologia foi pensada foi elemento essencial na busca das 

respostas para nossas indagações e serviu de instrumento de desenvolvimento profissional dos 

participantes deste estudo. O desenvolvimento de cada etapa da pesquisa, os modelos de 

formação e acompanhamento − onde o professor tinha voz e seus pensamentos e necessidades 

eram respeitados − e o nosso apoio pedagógico facilitaram a prática reflexiva e o 

redimensionamento das ações das docentes, como comprova o relato delas na avaliação das 

ações da pesquisa: 

 
LIA - O que facilitou foi a competência durante o acompanhamento me ajudou 

bastante nisso ai, e o meu envolvimento que foi primordial. Sua ajuda e 

competência, e o que dificultou foi a quantidade de alunos. 

ELISABETE - E o que facilitou para mim foi a sua presença, eu precisava ter 

segurança daquilo que eu estava fazendo e você me passava segurança. No inicio eu 

ficava insegura porque eu achava que você estava me avaliando, mas sempre eu 

ficava pensando será que eu estou fazendo direito? Mas o fato de você estar ali me 

passou uma segurança e você falar com uma criança, este é o caminho. 
 
 

A atitude não fiscalizadora e o apoio pedagógico oferecido durante a etapa de 

acompanhamento facilitaram uma relação de confiança e, consequentemente, o 

estabelecimento da autoconfiança das professoras, que foram progressivamente assumindo 

posição mais autônoma. 

Em razão de todas as considerações apontadas nessa seção, podemos concluir que a 

apropriação de conhecimentos e práticas metacognitivas é um processo gradativo na 

profissionalização docente. Nesse percurso, consideramos como elementos cruciais na 

apropriação de novos conhecimentos e na ressignificação e redimensionamento da prática 

pedagógica a compreensão do conceito de metacognição, o embasamento teórico das 

professoras sobre a teoria psicogenética, o acompanhamento e a discussão de práticas 

pedagógicas que desenvolvessem competências metacognitivas. Efetivamente, a vivência das 
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etapas de formação e acompanhamento (incluindo as sessões de análise das práticas) foi 

essencial para que pudéssemos honrar os objetivos de pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escrever as considerações finais implica relembrar todo o processo vivenciado durante 

o período de imersão, não só no campo, mas também na pesquisa como um todo: a 

formulação do objeto de pesquisa, as perguntas que nos inquietavam, os objetivos a serem 

alcançados, a rica aproximação com os sujeitos e a experiência que daí decorreu. Enfim, é 

fruto de todo o percurso e não apenas do produto que dela se originou. 

Partimos do princípio de que um trabalho com a metacognição traz benefícios para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, porquanto ele favorece um comportamento mais 

reflexivo e facilita a aquisição de estratégias mais adequadas para uma aprendizagem 

significativa dos conceitos e a transferência do aprendido para outras situações. Foi com essa 

compreensão que sistematizamos e acompanhamos o percurso metodológico deste estudo no 

cotidiano de uma escola, com o objetivo de mobilizar uma pesquisa-ação e analisar os 

aspectos envolvidos na apropriação e efetivação de práticas pedagógicas que potencializem o 

desenvolvimento de competências metacognitivas na aprendizagem da leitura e escrita.  

A metodologia adotada constituiu elemento essencial na busca das respostas para 

nossas inquietações e serviu de instrumento de desenvolvimento profissional dos participantes 

deste estudo. Nossa inserção na escola, o respeito à decisão das professoras em participar ou 

não da pesquisa, a forma como foi pensada a formação − possibilitando a voz das professoras 

e respeitando seus conhecimentos prévios  − o modelo de acompanhamento, no qual pudemos 

nos situar numa posição auxiliadora e não fiscalizadora, foram aspectos constituídos 

juntamente com os sujeitos ao longo da pesquisa e possibilitaram a quebra de possíveis 

resistências a um trabalho voltado para questões metacognitivas. 

O apoio da escola em promover ações que facilitassem a abertura de espaço e tempo 

para a formação e sessões de análise das práticas também foi outro aspecto essencial na 

concretização dos objetivos de pesquisa. Outro elemento facilitador que não podemos deixar 

de mencionar foi a adesão dos sujeitos à pesquisa. O interesse e motivação em participar da 

pesquisa, com a ajuda da relação de confiança estabelecida conosco, foram fatores decisivos 

no engajamento e envolvimento das professoras.  

Os conhecimentos sobre as concepções de aprendizagem e a psicogênese da língua 

escrita também facilitaram a formulação do conceito de metacognição e a implementação de 

práticas pedagógicas voltadas para um ensino metacognitivo, possibilitando intervenções na 

ZDP das professoras que as levaram a avançar o nível de desenvolvimento real. 
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O último fator foi considerado pelos sujeitos pesquisados como facilitador das 

transformações de suas práticas foi a nossa segurança e apoio pedagógico, porquanto nosso 

acompanhamento e estabelecimento de uma atitude de parceria ajudaram no desenvolvimento 

da autoconfiança e da autonomia das professoras ao longo da pesquisa. 

Concluímos, portanto que o engajamento das professoras, o nível de desenvolvimento 

real em relação à Psicogênese da Leitura e Escrita, o percurso metodológico, o apoio da 

escola e nosso suporte pedagógico foram os elementos que facilitaram a implementação de 

práticas pedagógicas que trabalharam habilidades metacognitivas. 

Os elementos que, segundo os sujeitos da pesquisa, dificultaram essa implementação 

foram o grande número de alunos na sala de aula − o que demanda providências do Poder 

Público no sentido de garantir o número máximo de alunos previsto por lei (25)  − e a falta de 

tempo para o registro das professoras. Esse registro pensado do trabalho desenvolvido junto 

às crianças é um procedimento que favorece o exercício reflexivo de suas práticas e de sua 

competência escritora. Com efeito, torna-se mister que a escola, respaldada no Poder Público, 

possibilite dispositivos espaço-temporais para estudo, reflexão e registro dos professores e 

promoção de situações de análise prática com o saber docente. 

Não identificamos, na fase exploratória, mediações das professoras voltadas 

especificamente para o trabalho de desenvolvimento de habilidades metacognitivas dos 

alunos. Na realidade, estas não demonstraram, nas entrevistas iniciais, conhecer o conceito de 

metacognição e não sabiam o que caracterizava uma mediação para um ensino metacognitivo 

nem que situações e intervenções eram necessárias ao desenvolvimento de competências 

metacognitivas. Esses conhecimentos foram se processando ao longo das fases seguintes da 

investigação. 

Embora a proposta da pesquisa não tenha sido necessariamente de promover de 

imediato mudanças ou transformações das práticas, ela trouxe um impacto na internalização 

de conceitos e práticas para um ensino metacognitivo. Ficou evidente a mudança nas 

concepções e nas práticas das professoras no referente ao trabalho com a metacognição em 

sala de aula, ficando constatada apropriação dos conhecimentos metacognitivos. Isso mostra 

que a realização de ações que desenvolvam nos alunos os aspectos metacognitivos, além dos 

cognitivos, passa pela reformulação de concepções e práticas atreladas à reconfiguração da 

gestão e do apoio ao trabalho docente.  

Quais mudanças as professoras apresentaram nas práticas, quais aspectos elas 

reformularam? Respondendo a este objetivo específico, identificamos mudanças nas duas 

professoras que permaneceram até o final da pesquisa, referente às oito categorias estudadas.  
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1 Planejamento, controle e avaliação de suas práticas pedagógicas. O exercício de 

pensar objetivos e estratégias de intervenção quando da execução do planejamento com nosso 

suporte foi aspecto essencial na internalização de práticas pedagógicas voltadas para um 

ensino metacognitivo, pois possibilitou às professoras repensar suas ações, atribuindo novos 

significados a estas. O controle e avaliação de suas práticas, com base na constante reflexão, 

tornaram mais consistente o uso das estratégias metacognitivas. 

2 Organização sistemática do ambiente de forma a facilitar a aprendizagem. Houve 

uma adaptação da distribuição convencional do espaço e das atividades. O ambiente foi mais 

bem organizado, a forma de disposição das carteiras foi alterada da fila para semicírculos e as 

atividades de grupos passaram a ser mais frequentes nas salas das duas professoras, 

possibilitando a interação de colegas, muito embora essas atividades devessem, em algumas 

situações, explorar melhor a troca e o conflito entre os pares.  

3 Promoção de situações que confrontam os alunos com desafios para a solução de 

problemas. A exposição de conteúdos e a prática constante de cópias observadas na etapa 

diagnóstica foram dando lugar a uma prática mais dinâmica, com uma diversidade de 

atividades que prendiam a atenção dos alunos e os levavam a pensar mais nas suas respostas. 

As tarefas de leitura de textos e produção textual assumiram um caráter lúdico à medida que 

eram apresentadas com dinamismo e entusiasmo, se encontravam dentro da zona de 

desenvolvimento proximal das crianças, mobilizavam o interesse, prendiam a atenção e 

suscitavam questionamentos por parte destas. 

4 Mediação para ajudar o aluno que não consegue realizar uma atividade de forma 

autônoma. Embora as professoras apresentassem, desde a fase exploratória, uma prática de 

verificar nas carteiras as atividades das crianças, elas passaram a se preocupar mais com a 

explicitação clara do comando das tarefas, por meio de um vocabulário apropriado ao nível da 

compreensão dos alunos, a verificar se estes entendiam o que era solicitado, a acompanhar 

mais de perto a atividade proposta, oferecendo ajuda ante os obstáculos enfrentados pelas 

crianças, a solicitar a participação de todos, independentemente de seus níveis de 

aprendizagem, e os encorajar a concluírem suas atividades, aspectos essenciais ao controle e 

regulação da aprendizagem. 

5 Interação verbal, questionando o aluno durante a atividade. As duas professoras 

passaram a utilizar a estratégia pedagógica de questionar as hipóteses que os alunos 

utilizavam durante as suas aprendizagens. As interações promovidas pelas docentes de 

indagar e confrontar os alunos com perguntas desafiadoras sobre o texto e acerca de como os 

alunos haviam chegado às suas conclusões, de levar o aluno a rever suas produções e de 
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reformular a atividade, foram intervenções pedagógicas essenciais para os alunos assumirem 

progressivamente o controle de suas aprendizagens. 

6 Incentivo à autonomia e autoavaliação. Foi nessa categoria que percebemos as 

maiores transformações das práticas das professoras, na qual houve grande investimento no 

estabelecimento de interações e atividades que fomentassem nos alunos a autonomia, dentre 

as quais o trabalho com a elaboração dos critérios para a produção de um bom texto, 

elaboração da legenda como instrumento de avaliação das próprias produções dos alunos, a 

revisão e a reescrita de seus textos. Podemos perceber ainda que o trabalho de revisão da 

produção textual e a correção de erros ortográficos, de forma geral, foram os aspectos que, 

dentro desse universo de incentivo à autonomia e autoavaliação, demonstraram uma das 

maiores mudanças nas duas professoras. 

A revisão como estratégia de desenvolvimento da competência de escrever 

caracterizou-se como um poderoso auxílio na reelaboração do texto, permitindo ao redator ver 

o próprio texto de outro lugar, sob outra perspectiva e sob a visão dos outros. Lançamos o 

desafio para educadores de que a revisão textual seja objeto de debate antes, durante e depois 

do processamento da escrita na interação professor aluno; e que o texto possa ser visto não 

apenas como produto acabado, mas como um processo de sucessivas elaborações da língua 

escrita que se prolonga por toda a história de aprendizagem dos sujeitos, tornando seu 

planejamento, tradução e revisão atividades prazerosas.  

Os erros, muitas vezes considerados barreiras para a aprendizagem, são instrumentos 

concretos para a reflexão da criança e cumprem papel decisivo no avanço dos conhecimentos 

linguísticos e dos metaconhecimentos da criança. Acreditamos que a emergência de 

competências metacognitivas na criança pode ser desenvolvida desde cedo se a ela for 

oferecida uma mediação cujas intervenções sejam determinantes para o estabelecimento de 

uma prática reflexiva, em que aquela assuma cada vez mais uma atitude autônoma perante o 

conhecimento. 

7 Uso de estratégias para ativar e aperfeiçoar os conhecimentos espontâneos dos 

alunos. As professoras se preocuparam mais em lançar questionamentos que levassem os 

alunos a fazer relação entre o conteúdo trabalhado e seus conhecimentos espontâneos e a 

utilizar recursos diferenciados para a fixação dos conteúdos, principalmente o visual, além 

dos que costumeiramente empregavam (verbal). 

8 Promoção da transcendência e aplicação da aprendizagem para outros contextos. As 

professoras ajudavam as crianças a encontrar sentido na realização das atividades e na 

aprendizagem da leitura e escrita, imprimindo a elas uma função social. Questões como por 
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que é importante ler traziam à lembrança das crianças a relevância do aprender a ler e 

escrever no contexto em que elas viviam. O que talvez devesse ser mais incentivado seria o 

uso dos conhecimentos adquiridos em situações extraescolares. 

Nessa transformação das práticas pedagógicas, identificamos as principais estratégias 

pedagógicas adotadas pelas professoras para trabalhar a competência metacognitiva dos 

alunos: planejar as intervenções metacognitivas; colocar em prática o planejamento; utilizar 

recursos diferenciados para a fixação dos conteúdos, principalmente o visual; elaborar 

critérios definidos para a produção textual; elaborar legendas com critérios para a correção 

textual; realizar questionamentos específicos que trabalhassem os aspectos funcionais da 

leitura e escrita; questionar as hipóteses dos alunos ao longo de suas aprendizagens; 

questionar as crianças até que elas próprias descobrissem as regas da linguagem escrita; 

realizar correções coletivas dos textos produzidos pelos alunos e solicitar a revisão e reescrita 

das produções textuais. As professoras iam conquistando gradativamente uma segurança no 

uso das estratégias utilizadas em sala, melhorando, consequentemente suas autoestimas. 

Concluímos que as etapas de formação e acompanhamento representaram papel, não 

só importante, mas também imprescindível na apropriação dos conhecimentos metacognitivos 

e no redimensionamento das práticas das professoras. A formação permitiu às professoras o 

acesso a conhecimentos teórico-práticos essenciais para potencializar situações de 

aprendizagens significativas e possibilitou o confronto desses conhecimentos com o trabalho 

desenvolvido no cotidiano da sala de aula, servindo como espelho para que elas analisassem 

suas práticas. O ensejo de momentos de interação das docentes, com suporte na troca de 

experiências e saberes durante a formação também representou recurso para a reflexão sobre 

seus conhecimentos e práticas, ampliando suas ações e visão de mundo.  

O acompanhamento da prática pedagógica foi outro fator decisivo para que essas 

transformações se processassem. Em primeiro lugar, porque foi oferecido o apoio pedagógico 

necessário ao redimensionamento das práticas, e em segundo lugar porque possibilitou trocas 

e reflexões entre nós e os sujeitos pesquisados, nas sessões de análise das práticas. 

Destacamos nossas ações junto aos alunos  − aspecto que não estava previsto na pesquisa, 

mas que se tornou uma demanda por parte das professoras − como elemento importante na 

internalização das praticas metacognitivas, à medida que estas puderam observar a relação 

teoria-prática. Esse aspecto revela a necessidade de formadores serem flexíveis em suas 

atitudes e se tornarem sensíveis às reais necessidades dos docentes, estabelecendo, assim, uma 

relação de confiança e empatia, necessárias à aprendizagem de qualquer pessoa. 
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Ante tais considerações, podemos acentuar que as professoras pesquisadas são peritas 

em práticas metacognitivas? Com certeza, elas têm em suas mãos elementos imprescindíveis a 

uma prática consistente na proposta de um ensino voltado para habilidades metacognitivas. 

Essa capacidade das professoras de formular estratégias metacognitivas em suas práticas 

pedagógicas para instigar nos educandos o aprender a pensar sobre suas aprendizagens 

implica no desenvolvimento do letramento, levando-os a assumir uma autonomia leitora e 

ampliando sua visão de mundo. Não podemos, no entanto, dizer que as práticas docentes não 

precisem mais ser revistas, ao contrário, consideramos que a reflexão constante, apoiada nas 

novas aquisições, possa impulsionar novas práticas que atendam melhor ao objetivo de 

desenvolver competências metacognitivas nos educandos e incentivar a autonomia em suas 

aprendizagens.  

Um dos grandes desafios desta pesquisa foi instaurar uma tensão positiva entre 

acomodação e mudança, bem como provocar necessidades de constantes reflexões nas e sobre 

as práticas educativas de forma a aprimorar o ensino. O nosso percurso levou-nos a levantar 

algumas conclusões sobre a mudança nas práticas pedagógicas das professoras. 

Em primeiro lugar, essa mudança deve partir da necessidade de um grupo de trabalho. 

Entendemos que toda mudança nasce do casamento entre a necessidade e o desejo. Não 

adianta ter-se um discurso de mudança se essa não é sentida como importante para cada um. 

Levando em consideração o fato de que qualquer mudança qualitativa na prática da sala de 

aula só poderá ocorrer eficazmente quando professores compreenderem e aceitarem como 

suas essas mudanças, então, toda e qualquer transformação nessa práxis deve partir de uma 

necessidade deles, mas essa necessidade não é criada do nada. O ensejo de momentos 

coletivos de reflexão pode ser ponto de partida para o reconhecimento de que o repensar da 

prática deva constituir uma necessidade constante. Torna-se difícil o professor perceber esse 

fato se ele vive isolado em suas atividades, sem compartilhar suas ideias com o grupo.  

Assim, consideramos que qualquer proposta de transformação não deve partir de uma 

pessoa isolada que se submeteu a uma formação. Deve ser lançado o desafio de conceber a 

escola como espaço educativo, onde trabalhar e formar não sejam processos distintos, mas 

façam parte da mesma empreitada e onde a formação profissional seja encarada como algo 

permanente, integrada no dia a dia os professores e das escolas e não à margem dos projetos 

da escola, possibilitando, dessa forma, dispositivos espaço-temporais para estudo e reflexão 

dos professores.  

Em segundo lugar, constatamos que um dos elementos auxiliadores na reflexão e 

transformação da prática foi a confiança depositada pelos professores na pessoa do formador. 
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Infelizmente ainda se constata em muitas escolas o receio do professor de estar sendo 

avaliado pelo coordenador pedagógico. É preciso que eles sintam a segurança de que o 

coordenador não está ali para criticar, mas para formular com ele uma educação mais próxima 

das necessidades do aluno. Torna-se primordial, antes de tudo, um trabalho no sentido de 

deixar o professor à vontade para se posicionar sem receios de errar e sem medo de ser 

criticado. O cuidado de constante formação e reflexão deve também ser prática dos 

coordenadores pedagógicos, que são mediadores do processo reflexivo. 

Sendo assim, o papel do coordenador pedagógico, que auxilia na formação e atuação 

prática do educador, é imprescindível na reflexão e tomada de consciência de suas ações. Esse 

papel não implica a imposição de atitudes a serem seguidas por ele, mas o questionamento da 

validade ética de suas atitudes, deixando que o educador tenha autonomia de chegar a 

conclusões próprias.  

O último aspecto, que não pode ser desvinculado do terceiro, se refere ao 

acompanhamento pedagógico que deve, portanto se distanciar da imagem de fiscalização e se 

aproximar da de cooperação mútua, possibilitando benefícios para o redimensionamento das 

práticas docentes. O exercício do diálogo fez nascer, nessa experiência, ideias e estratégias 

das quais as professoras não teriam pensado se estivessem fechadas em si mesmas.  

Como podemos perceber, portanto, não é só o docente que tem de se preparar para que 

o processo educativo cumpra seus objetivos. Os coordenadores pedagógicos, diretores e 

formadores em geral precisam manter uma atitude de constante reflexão da prática, pois eles 

também estão lidando com o processo educativo, e talvez com maior responsabilidade por 

estarem envolvidos, direta ou indiretamente, com a formação de professores. Qualquer 

investimento ou mudança em relação ao desenvolvimento profissional tem que partir de um 

planejamento estratégico de toda a escola. Essa tarefa inclui o apoio à realização e execução 

do planejamento das professoras, que muitas vezes se sentem soltas, sem saber se estão indo 

ao encontro dos objetivos da instituição. 

A inexistência de mecanismos de acompanhamento contínuo da prática pedagógica e 

de avaliação periódica dos resultados das ações das professoras, aspecto observado nesta 

investigação e também em nossos estudos de mestrado, prejudica a qualidade da formação, 

uma vez que esses instrumentos são imprescindíveis para o planejamento e 

redimensionamento da prática pedagógica no que se refere ao trabalho com a metacognição. 

 As professoras vivenciam um conflito entre o que é exigido delas (reflexão, 

dinamismo etc.) e as condições que lhes são oferecidas, como baixos salários, desvalorização 

de sua profissão, desqualificação social, controle excessivo de instituições que impedem o 
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exercício de sua autonomia. Essas condições inviabilizam, muitas vezes, a pretensão e o 

discurso de professoras reflexivas, devendo, portanto, ser levadas em consideração por todo 

sistema educacional. Não basta querer que as professoras se façam reflexivas, pois é preciso 

antes que se ofereçam melhores condições de trabalho e se valorize essa categoria tão sofrida, 

que é o componente do magistério, tornando-o uma opção atraente. 

Como se dá, pois, apropriação dos conhecimentos e das práticas para favorecer o 

desenvolvimento da metacognição e em que consistiria uma formação de professores para um 

ensino metacognitivo? Levando em consideração todas as discussões possibilitadas pela 

análise dos dados, tentaremos responder ao objetivo central desta pesquisa. 

Chegamos à conclusão de que a compreensão do conceito de metacognição, o 

embasamento teórico das professoras sobre a teoria psicogenética, o acompanhamento e a 

discussão de práticas pedagógicas que desenvolvessem competências metacognitivas foram 

cruciais na apropriação de conhecimentos e na ressignificação e redimensionamento da 

prática pedagógica. 

Essa apropriação ocorreu de forma singular e dependeu do significado que ela adquiriu 

para cada sujeito. Constatamos que os fatores que mais contribuíram para a internalização de 

conhecimentos e práticas voltadas para um ensino metacognitivo diferiram nos dois sujeitos 

pesquisados. Enquanto para a professora Elisabete os elementos determinantes foram a 

percepção de que esses conhecimentos trazem benefícios para os alunos e a observação da 

nossa atuação no desenvolvimento de atividades, para a professora Lia, foram a aquisição de 

conhecimentos na formação, a autoavaliação e os momentos de reflexão.  

Podemos, contudo, extrair das observações e análise desenvolvidas neste estudo 

algumas conclusões que podem ser generalizadas para todo e qualquer trabalho voltado para 

pessoas que tenham em seu metiê a função de ensinar. 

Em primeiro lugar, essa apropriação se efetiva relacionando, articulando os novos 

conhecimentos dos professores com os conhecimentos prévios e com os saberes da prática. 

O formador deve levar em consideração os conteúdos e saberes iniciais dos professores como 

ponto de partida para trabalhar o conceito científico da metacognição, respeitando os saberes 

da prática dos professores. As noções sobre o construtivismo e a teoria psicogenética são 

essenciais nessa apropriação e servem de base para elaborar o conceito de metacognição. 

Percebemos, no transcorrer de nossos achados, que os conhecimentos teóricos foram 

essenciais, mas não exclusivos para o redimensionamento da prática. Foi necessário o dialogo 

desses conhecimentos com as experiências cotidianas das professoras. Esse fenômeno pode 

ser explicado na perspectiva vygotskyana. A aprendizagem ocorre primeiro no plano social, 
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interpsicológico, com a mediação e interação do sujeito com o mundo para se tornar 

intrapsicológica. A experiência social dos sujeitos, no seu contexto de trabalho, com 

procedência em suas práticas e na intervenção de um mediador, foi essencial na internalização 

das concepções e práticas metacognitivas. Na qualidade de mediadores, interferimos nas 

concepções e práticas com vistas a atuar nas ZDPs dos sujeitos pesquisados. Partimos do que 

as professoras conheciam sobre as concepções de aprendizagem, respeitando suas posições, 

para movimentar e fazer progredir os seus níveis de desenvolvimento real. 

 O papel do formador implica, portanto, trabalhar a Zona de Desenvolvimento 

Proximal do professor, levando-o a atingir um patamar superior de conhecimento, apoiados 

naqueles de que ele já dispõe, seja mediando diretamente a relação, seja possibilitando a troca 

entre os demais colegas docentes, que, como vimos, serviram de geradores de conflitos 

cognitivos e de novas ideias. Na formulação e articulação desses conhecimentos científicos, 

são essenciais os processos metacognitivos, que possibilitam aos educadores, assentados em 

uma constante reflexão, o desenvolvimento da consciência e o controle de suas atividades 

cognitivas.  

Em segundo lugar, a apropriação é facilitada pelo exercício da autonomia do sujeito, 

uma vez que ele é elaborador e não reprodutor de saberes. Assim, o formador deve procurar 

ser coerente com a proposta, dando autonomia ao professor. Se o professor não abraça a 

concepção de sujeito autônomo, crítico, não adianta violar suas crenças e valores. Vale apenas 

mostrar outros caminhos, formas diferentes de enxergar o mesmo problema. Devemos 

respeitar sua recusa, uma vez que a imposição não garantiria a mudança, pois as informações 

que chegariam ao seu conhecimento não seriam incorporadas do mesmo modo à sua prática.  

Outro elemento-chave na apropriação de conceitos e práticas metacognitivas foi a 

reflexão das práticas com base em um referencial teórico consistente. Um dos maiores 

desafios desta pesquisa foi ajudar o professor a se descobrir como profissional reflexivo. A 

formação teórica por si só não muda uma prática. É necessário que o educador reflita 

constantemente sobre sua prática cotidiana profissional, confrontando-a com seus 

conhecimentos teóricos. Uma proposta de formar professores reflexivos tem de ocorrer no 

plano institucional. Não temos a ilusão de que teremos professores refletindo isoladamente, 

mas uma equipe trabalhando conjuntamente na escola, sob a orientação de um coordenador 

pedagógico, que pode assumir a função mediadora dos processos do trabalho docente. Com 

efeito, a troca de experiência e saberes com outros colegas constitui recurso imprescindível 

para a reflexão sobre seus saberes e práticas. 
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Confirmamos, desse modo, a nossa tese de que o professor elabora conhecimentos e 

desenvolve sua prática de forma gradual e processual, articulando seus conhecimentos prévios 

com a teoria e a prática de forma dinâmica e autônoma. As docentes, ao se tornarem mais 

consciente do seu saber e do seu fazer, trouxeram contribuições relevantes para que os alunos 

desenvolvessem suas competências metacognitivas e também cognitivas. 

Por fim, mas não menos relevante, destacamos o respeito ao tempo de aprendizagem 

do professor como aspecto essencial na apropriação de seus saberes e práticas.  O tempo de 

aprendizagem e formação dos professores é próprio e não pode estar preso a cumprimento 

de prazos, devendo ser considerado por formadores e pesquisadores que intencionem realizar 

pesquisas que envolvam formação em serviço.   

Temos a consciência de que as transformações vivenciadas durante o período de 

realização da pesquisa, que, a princípio podem parecer tímidas, na realidade representam uma 

internalização de conhecimentos e de práticas essenciais que foram adquirindo significados e 

se tornaram cada vez mais consistentes à medida que as professoras refletiam sobre sua 

atuação. O respeito e a consideração ao tempo do professor e aos problemas que condicionam 

sua prática profissional e situação social são essenciais na conquista da sua confiança e 

parceria.  

Assim, não podem ser negadas as dimensões da pessoa do professor, do seu 

sentimento, seu pensamento, de suas crenças e valores, da sua história profissional e como se 

entrelaça com sua história de vida. Ao contrário, estas se caracterizam como dimensões 

importantes para se compreender sua ação, não apenas na sala de aula, mas no contexto 

escolar e da comunidade, já que ele não se limita a executar currículos, mas também os 

reelabora e reinterpreta.  

O esforço da pesquisa de conhecer como os sujeitos pesquisados foram se apropriando 

e transformando suas práticas, pode, aparentemente, não ter um impacto na transformação da 

educação como um todo. Compreendemos que não é suficiente trabalhar aspectos 

metacognitivos dentro da sala de aula. É imprescindível que esse trabalho faça parte do 

projeto educacional das professoras, da própria escola, como instituição, e de todo o sistema 

educacional. Chamamos a atenção, no entanto, para dois aspectos.  

Primeiramente, não podemos prescindir da importância dos resultados da pesquisa 

para professores e alunos. Os profissionais que abraçaram esse desafio já processaram 

mudanças significativas em suas práticas que levarão como experiência profissional ao serem 

confrontadas ante novos desafios. Se os educadores tendem a ensinar da forma como 
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aprenderam, uma transformação no processo de ensino, que já teve início, implicará frutos 

que serão colhidos futuramente.  

A pesquisa-ação trouxe contribuições à prática docente das professoras investigadas, à 

medida que possibilitou, com base na reflexão e ampliação de conceitos teórico-práticos, a 

revisão e o redimensionamento dos saberes e ações das professoras. Concluímos, assim, que 

uma pesquisa-ação, pautada na perspectiva sócio-interacionista, que considera a mediação 

como elemento-chave no ensino e aprendizagem, e alicerçada na prática e no contexto de 

trabalho dos educadores, torna-se relevante para ampliar e reformular saberes e práticas 

docentes. 

A investigação também trouxe repercussão para alunos, que iniciaram a internalização 

de estratégias metacognitivas das quais poderão fazer uso em suas novas aprendizagens. 

Acreditamos que é essa esperança de formação de cidadãos investigadores e autônomos que 

mantém viva a educação e a necessidade de sua constante transformação.  

Em segundo lugar, esta investigação possibilitou uma profunda reflexão sobre os 

programas de formação de professores e forneceu elementos para podermos repensar 

algumas questões que podem subsidiar futuras políticas públicas. A formação continuada, por 

meio de cursos rápidos, não havendo espaço para o professor se posicionar, se expressar, não 

ajuda em nada a formação de saberes (não técnicos) hoje essenciais ao professor: pensar por si 

mesmo, ajudar o aluno na busca de melhores estratégias para a sua aprendizagem, fomentar o 

espírito investigativo e de descoberta no aluno e possibilitar maior autonomia com suporte em 

uma vivência prática. Ora, muitas propostas de formação continuada  − que tentam manter a 

dependência e insegurança dos professores e nas quais a educação passa a ser pensada em 

termos de números e lucratividade − se opõem a todos esses saberes que levam educadores e 

educandos a pensar por si mesmos e a questionar as normas impostas por uma ideologia que 

tenta manter-se dominante.  

Embora o Governo reconheça, em seus documentos, a necessidade de formação 

continuada orientada para o exercício da autonomia, faltam ações que capacitem educadores 

que concretizem esse ideal. Existe a necessidade de que o sistema educacional brasileiro se 

distancie da realização de cursos aligeirados, longe da realidade da escola, e atue cada vez 

mais próximo à formação centrada na escola, viabilizando programas que supram não apenas 

as falhas de conhecimento, mas sirvam de modelo de desenvolvimento pessoal e profissional.  

Os programas de formação devem partir da análise das práticas dos professores ante o 

enfrentamento dos complexos problemas da vida escolar, para a compreensão do modo como 

utilizam o conhecimento científico, como resolvem situações imprevistas, como elaboram e 
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modificam rotinas e hipóteses de trabalho, como utilizam instrumentos já conhecidos e 

recriam estratégias de ensino. Desse modo, nos contrapomos a uma formação massificante, 

deslocada da realidade do contexto de sala de aula e da escola, cujo foco está na quantidade 

de conteúdos, e defendemos uma formação continuada que articule o trabalho docente, o 

conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor como possibilidade do 

favorecimento de posição reflexiva dinamizada pela prática.  

Propomos que as formações do Sistema Municipal de Ensino sejam centradas na 

escola, levando em consideração a realidade desta e que daí emerjam conhecimentos e ações 

educativas que façam avançar na proposição de soluções coletivas e viáveis para suas 

necessidades. Assim sendo, propomos a metacognição como ferramenta para a formação de 

professores, onde estes sejam levados a refletir na e sobre a prática educativa e sejam capazes 

de produzir conhecimentos e redimensionar práticas. 

Consideramos pertinente, dessa forma, a realização desta pesquisa porque, por seu 

intermédio, avançamos o corpus dos conhecimentos científicos e identificamos a 

metacognição como elemento chave do movimento do ensinar a pensar, pois está na base da 

capacidade reflexiva e que, mesmo sendo utilizada de forma espontânea na vida diária, 

precisa ser tomada como proposta da educação, porquanto é um excelente exercício para 

diagnóstico e acompanhamento da aprendizagem, servindo de trampolim tanto para a 

evolução cognitiva das crianças quanto para a implementação de práticas consistentes que 

autorizem essas crianças a assumirem sua autonomia ante suas aprendizagens.  

Lamentamos não haver em nosso sistema educacional uma atenção aos aspectos 

metacognitivos no ensino na língua. É preciso que as escolas revejam a natureza da 

intervenção do educador, para que este reflita sobre o importante papel dos processos 

metacognitivos no desenvolvimento e aprendizagem das crianças acerca das práticas que 

potencializem esse desenvolvimento. O professor, além de planejar estratégias que permitam 

o aluno aprender a pensar, deverá também promover sistematicamente estratégias que o 

ajudem a reconhecer e controlar conscientemente as competências do ato de pensar. 

Com efeito, sugerimos o trabalho de desenvolvimento de competências metacognitivas 

como uma das metas da educação. Esses processos, contudo, só podem ser efetivados se 

fizerem parte da prática vivencial de alunos e professores, ou seja, se os professores estiverem 

em constante reflexão sobre as estratégias que utilizam na obtenção de conhecimentos e 

levarem as crianças a também refletir sobre suas estratégias de aprendizagem e interação.  

Não estamos propondo algo fora do comum, pois a aprendizagem se apoia na 

metacognição, uma vez que esta auxilia no diagnóstico e acompanhamento do processo de 
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aprendizagem e está a serviço da evolução cognitiva das crianças. Na escola pública 

brasileira, porém, essa ideia não foi de todo assimilada às práticas pedagógicas docentes e 

precisa fazer parte das discussões no contexto escolar e nas formações iniciais e continuadas 

dos professores.  

Torna-se mister, portanto, repensar as propostas curriculares e  investir em iniciativas 

mais preventivas, direcionadas para o desenvolvimento no aluno  da capacidade de aprender a 

pensar e a ser bem-sucedido e também responsável pela sua aprendizagem. Se essa proposta 

não integra os objetivos educacionais e estes não estão explícitos no planejamento dos 

docentes fica difícil para estes pensarem em estratégias que instiguem os alunos a 

desenvolverem suas competências metacognitivas. 

Com efeito, esta investigação contribuiu para apontar a necessidade de se repensar o 

currículo não só das escolas de ensino fundamental e médio, bem como dos cursos de 

formação de professores, dando maiores subsídios teóricos e práticos para um ensino 

metacognitivo na formação inicial, e pensar ações de formação continuada que possibilitem 

perseverar no acompanhamento desses profissionais enquanto estiverem atuando na prática. 

Não propomos uma formação continuada destinada somente a corrigir e destacar debilidades 

da prática pedagógica, mas, também, estimular os aspectos positivos, ressaltando a 

importância dos avanços já experimentados na apropriação de novos saberes e práticas e 

superar a relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a prática na sala 

de aula. 

Outro avanço no corpus do conhecimento científico oportunizado pela pesquisa foi a 

formulação da escala de competências do professor para o ensino metacognitivo. Não 

encontramos em estudos anteriores nenhum parâmetro tão detalhado que servisse de base para 

avaliar e desenvolver ações educativas que objetivassem um ensino voltado para as 

competências metacognitivas. Esse instrumento, que procurou englobar diversos aspectos do 

que consideramos um ensino metacognitivo, pode servir de referência para outros estudos e 

pesquisas nessa área. Pode servir, ainda, como parâmetro para professores e coordenadores 

pedagógicos para a análise das práticas pedagógicas, como também de orientação na 

(re)constituição dessas práticas. Com apoio nesta escala, os profissionais da educação podem 

realizar uma autoavaliação mais crítica e representativa de sua realidade em sala de aula, usá-

la como ponto de partida para possíveis transformações, subsidiando uma prática reflexiva 

constante sobre suas ações educativas. 

Essa investigação pode servir, portanto, de base para a realização de pesquisas sobre 

os benefícios do trabalho metacognitivo para a prática de educadores, para aprendizagem dos 
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alunos e melhoria da qualidade de ensino no sistema educacional. As vivências destacadas 

neste estudo revelaram mudanças significativas não somente nos sujeitos pesquisados, mas 

em nós, que aprendemos muito por meio do diálogo e interação com as educadoras e os 

educandos. Essas vivências também nos impelem a acreditar que é possível formar pessoas 

que tenham o hábito de refletir suas ações e assumir uma atitude autônoma perante seus 

conhecimentos e suas vidas. 
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APÊNDICE A − ESCALA DE COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR PARA UM 

ENSINO METACOGNITIVO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DATA DA APLICAÇÃO: 27/10/2010 

 

Escala de competências do professor para um ensino metacognitivo 

Autoavaliação 

Professor: ___________________________________________________ Ano: ________ 

 

 Nunca Poucas 

Vezes 

Frequente 

mente 

Sempre 

A) ORGANIZA SISTEMATICAMENTE O 

AMBIENTE DE FORMA A FACILITAR A 

APRENDIZAGEM. 

    

1. Organiza o espaço considerando os objetivos 

e os conteúdos a serem ensinados. 

    

2. Organiza o tempo considerando os objetivos 

e os conteúdos a serem ensinados. 

    

3. Organiza os agrupamentos dos alunos 

considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados. 

    

4. Organiza o material pedagógico e o 

disponibiliza de forma acessível aos alunos. 

    

5. Seleciona e utiliza materiais de acordo com 

o conteúdo ensinado. 

    

6. Utiliza os recursos materiais e pedagógicos 

da escola. 

    

7. Utiliza material diversificado na aula.     

8. Estabelece um ambiente de respeito mútuo e 

confiança que promova a autoestima e 

autoconceito. 

    

B) PROMOVE SITUAÇÕES NAS QUAIS OS 

ALUNOS SÃO CONFRONTADOS COM 

DESAFIOS PARA RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS DE FORMA LÚDICA. 

    

9. Organiza atividades que mobilizam o 

interesse e a curiosidade dos alunos. 

    

10. Organiza atividades em que os alunos 

manifestam prazer e atenção durante sua 

realização. 

    

11. O nível das tarefas propostas se encontra 

dentro da zona de desenvolvimento proximal 

das crianças. 

    

12. Organiza atividades que suscitam 

questionamentos por parte dos alunos. 
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13. Propõe tarefas de acordo com o nível de 

aprendizagem dos alunos. 

    

14. Apresenta atividades com dinamismo e 

entusiasmo. 

    

15. Utiliza jogos de construção e leitura de 

histórias. 

    

C) REALIZA MEDIAÇÃO SISTEMÁTICA 

PARA AJUDAR O ALUNO QUE NÃO 

CONSEGUE REALIZAR UMA ATIVIDADE 

DE MODO AUTÔNOMO. 

    

16. Elabora de forma clara o que espera o que 

os alunos façam. 

    

17. Explicita de forma clara o que se espera 

que os alunos façam em relação às atividades, 

utilizando um vocabulário apropriado ao nível 

da compreensão dos alunos. 

    

18. Verifica se os alunos entenderam o que foi 

solicitado.  

    

19. Acompanha o desenvolvimento das 

atividades propostas junto aos alunos. 

    

20. Oferece ajuda quando o aluno enfrenta 

obstáculos. 

    

21. Propõe modelos ou esboço de modelos a 

imitar. 

    

22. Possibilita o desenvolvimento de atividades 

em grupo. 

    

23. Encoraja os alunos a realizarem suas 

atividades. 

    

24. Encoraja os alunos a concluírem suas 

atividades. 

    

25. Solicita a participação dos alunos 

independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

    

26. Verifica a participação dos alunos 

independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

    

D) INTERAGE VERBALMENTE 

QUESTIONANDO O ALUNO DURANTE A 

REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE. 

    

27. Estabelece diálogo com os alunos.     

28. Incentiva o aluno a explorar determinado 

conhecimento ou atividade. 

    

29. Responde as perguntas e solicitações dos 

alunos. 

    

30. Está atento às perguntas e aos comentários 

dos alunos. 

    

31. Observa as etapas seguidas pelo aluno para 

a realização da tarefa. 
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32. Questiona o aluno sobre suas hipóteses, 

procedimentos e estratégias na realização da 

tarefa. 

    

33. Estimula o aluno retomar, rever e assumir o 

controle da atividade. 

    

34. Solicita reformulação da atividade quando 

necessário. 

    

E) INCENTIVA A AUTONOMIA E A 

AUTOAVALIAÇÃO. 

    

35. Ajuda o aluno a planejar, controlar e avaliar 

sua aprendizagem. 

    

36. Questiona o aluno sobre o que necessário 

para ele obter um bom aprendizado. 

    

37. Solicita ao aluno a identificação de suas 

dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. 

    

38. Avalia de forma explícita e precisa as 

aprendizagens dos alunos. 

    

39. Avalia de forma coerente com o conteúdo e 

os objetivos desenvolvidos. 

    

40. Avalia conforme as capacidades e os 

esforços dos alunos. 

    

41. Apresenta aos alunos os resultados das 

avaliações. 

    

42. Utiliza os resultados obtidos nas avaliações 

para ajustar ações às necessidades detectadas. 

    

43. Ajuda o aluno a estabelecer metas para sua 

aprendizagem. 

    

44. Estabelece critérios para que os alunos 

corrijam suas próprias produções. 

    

45. Realiza sessões de reflexão e avaliação dos 

alunos sobre suas produções e procedimentos. 

    

46. Possibilita ao aluno a regulação através da 

localização de seus erros durante a realização 

da tarefa. 

    

47. Possibilita ao aluno, após a realização da 

tarefa, a autoavaliação das suas produções, 

através da localização de seus erros. 

    

F) CRIA SITUAÇÕES E FAZ USO DE 

ESTRATÉGIAS PARA ATIVAR E 

APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS 

ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS. 

    

48. Utiliza com segurança as estratégias 

didáticas. 
    

49. Faz relação entre o conteúdo trabalhado e 

os conhecimentos espontâneos. 

    

50. Apresenta conteúdos e organiza atividades 

utilizando diversas modalidades: verbal, 

escrita, pictórica, simbólica, esquemática, 
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gráfica, etc. 

51. Solicita que os alunos apresentem de 

diversas formas (verbal, escrita, pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, etc) o que 

compreenderam do conteúdo ensinado. 

    

52. Utiliza os recursos da escola diversificando 

as atividades e potencializando o seu uso em 

diversas situações. 

    

G) PROMOVE A TRANSCENDÊNCIA E A 

APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM A 

OUTROS CONTEXTOS. 

    

53. Ajuda os alunos a encontrarem sentido no 

que estão fazendo. 

    

54. Trabalha com os alunos os aspectos 

funcionais da língua escrita. 

    

55. Incentiva os alunos a utilizarem os 

conhecimentos adquiridos em situações 

extraescolares. 

    

H) PLANEJA, CONTROLA E AVALIA SUA 

PRÁTICA PEDAGÓGIA E SUAS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO. 

    

56. Planeja atividades tendo como base o 

currículo o ano em que atua e as necessidades 

dos alunos. 

    

57. Desenvolve nas aulas o que foi planejado.     

58. Utiliza os recursos definidos no 

planejamento. 

    

59. Organiza o tempo para melhor atingir os 

objetivos propostos. 

    

60. Usa estratégias que funcionaram nos 

passado. 

    

61. Usa diferentes estratégias de ensino 

dependendo da situação. 

    

62. Modifica suas estratégias de ensino quando 

o aluno não consegue aprender (reflexão na 

ação). 

    

63. Avalia se os objetivos foram alcançados 

(reflexão sobre a ação). 

    

64. Reformula sua prática a partir do que 

avaliou. 

    

 

OBSERVAÇÕES:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B − ENTREVISTA COM PROFESSORES 

 

1. Como você definiria a relação do aluno com o saber? Qual a sua importância na 

formação desses alunos? Você se acha indispensável para o aluno adquirir 

conhecimento? 

2. Em que medida suas ações estão possibilitando a integração do aluno com o mundo da 

leitura?  

3. O que fazer para transformar essa realidade? O que faz quando o aluno não consegue 

aprender? 

4. O que compreende por metacognição? 

5. Qual a sua motivação para participar da pesquisa? 
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APÊNDICE C − ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DAS PROFESSORAS 

 

No Diagnóstico, observar: 

1. Como as professoras ensinam a seus alunos? 

2. Que as estratégias de ensino utilizam? 

3. A mediação das professoras tem favorecido o uso de estratégias metacognitivas? 

 

Durante o acompanhamento, observar: 

1. Como as professoras recebem e assimilam os novos conhecimentos? 

2. Estão conseguindo redimensionar suas práticas para um ensino metacognitivo? 

3. Realizam mediações que possibilitam aos alunos a reflexão sobre suas aprendizagens? 

4. Quais as maiores dificuldades apresentada por elas? 

5. Que estratégias utilizam para superar as dificuldades? 

 

A escala de competências do professor para um ensino metacognitivo constitui-se o parâmetro 

para a análise mais detalhada das práticas pedagógicas das professoras. 

 

Após o acompanhamento, observar: 

1. Que mudanças as docentes apresentaram nas suas práticas pedagógicas? 

2. Que estratégias de ensino elas desenvolveram durante a intervenção? 
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APÊNDICE D − ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE A 

SESSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

Planejamento: 

1. O que o aluno faz antes de começar a escrever?  

2. Que sentimento tem antes de saber fazer algo?  

Regulação: 

1. O que ele faz quando escreve errado?  

2. Como ele sabe quando erra?  

3. Ele precisa ler a palavra mais de uma vez? Por quê? 

Avaliação: 

1. O que aprendeu naquela atividade? O que já sabia e o que aprendeu de novo? 

2. O que é mais fácil na hora de ler? 

3.  O que é mais difícil?  

4. Está satisfeito com o resultado?  

5. Qual o sentimento após a aprendizagem/ não aprendizagem? 
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APÊNDICE E − PROVÉRBIOS UTILIZADOS NA FORMAÇÃO PARA 

TRABALHAR O CONTEÚDO DAS TEORIAS DE APRENDIZAGEM  

 

PAU QUE NASCE TORTO MORRE TORTO. 

 

QUANDO O RUIM SE TORNA BOM, ESTÁ PIOR DO QUE NUNCA. 

 

FILHO DE PEIXE PEIXINHO É. 

 

PRO MAL NÃO CRESCER, CORTA A RAIZ. 

 

PANELA VELHA É QUE FAZ COMIDA BOA. 

 

QUANTO MAIS SE VIVE, MAIS SE APRENDE. 

 

QUANTO MAIS SE ORDENHA A VACA, MAIOR É A TETA. 

 

NÃO DÊ O PEIXE, ENSINE A PESCAR. 

 

MUDAM-SE OS TEMPOS, MUDAM-SE OS COSTUMES. 
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APÊNDICE F − NOTA DE AULA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DATA: 18.10.2010 

 

TEORIAS DO CONHECIMENTO 

 

2. CONCEPÇÃO EMPIRISTA (S ←O) 

► O conhecimento tem sua fonte fora do indivíduo e é interiorizada através dos 

sentidos. 

► “Nada está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos” (Aristóteles). 

► A aprendizagem é um fato que ocorre de fora para dentro. 

► Para ensinar, o professor precisa falar. 

► O aluno é visto como depósito de conhecimento, folha de papel em branco, onde as 

informações são registradas a partir da audição, visão, tato, etc. São escritas à medida que ele 

cresce. 

►Representantes: Pavlov, Watson, Skinner. 

 

3. CONCEPÇÃO INATISTA (S → O) 

► Ignora os processos lógicos de formação de conceito. 

►A aprendizagem é fruto de uma capacidade interna do indivìduo. Ele já nasce com a 

capacidade inata para aprender. 

► Quem não aprende é um indivìduo incapaz, diferente (ele pode ser deficiente). 

► Representante: Rousseau, Freud, Montessori. 

 

4. CONCEPÇÃO INTERACIONISTA (S ↔ O) 

► A aprendizagem é fruto de um processo de influência mútua entre o meio e o 

indivíduo. 

► O estìmulo entra em contato com a estrutura mental do indivìduo que transforma 

segundo seu quadro de experiências, organizando novos conhecimentos. 

► O aluno é elemento ativo de sua aprendizagem. 

► O professor é instigador do processo de aprendizagem. 

► Utiliza o erro como elemento de análise. 

► Representantes: Piaget, Vygotsky, Wallon. 
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APÊNDICE G − CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO 

 

Dia 18 de Outubro de 2010 

Conversa inicial sobre o objetivo da formação e compromisso com a pesquisa 

 

1 – Conteúdo 

- Concepção de aprendizagem / concepção de alfabetização 

- Conceito metacognição (Flavell) 

 

2 - Procedimentos  

Atividade 1 – (60 mim) Discussão sobre as concepções de aprendizagem (como o aluno 

aprende? Como o professor ensina?). 

 - Análise e discussão de provérbios (ditos populares) e associação com as concepções de 

aprendizagem (cada uma recebe três provérbios em pedaços de papel para associar as 

concepções de aprendizagem). A lista de provérbio se encontra no anexo E. 

- Discutir as concepções: inatismo, empirismo e interacionismo (nota de aula).  

- Adotar um posicionamento frente a essas discussões. 

Atividade 2 – (60 mim) Concepção de alfabetização 

 - Leitura e discussão texto: alfabetização com e sem receita. (aproximadamente 30mim) 

- Discutir as questões: como você foi alfabetizada e como você alfabetiza / ensina a ler e 

escrever. 

Atividade 3 - (1 h e 50 mim) Conceito metacognição. 

- Exposição dialogada sobre metacognição (Flavell) no Power Point. 

 

Dia 19 de Outubro de 2010 

  

1 – Conteúdo  

Conceito de metacognição (Flavell); Conhecimento metacognitivo (conceito, categorias 

pessoa tarefa estratégia); experiência metacognitivas. 

2 – Procedimento 

Atividade 1 - Continuação da exposição dialogada sobre conceito metacognição (Flavell) no 

Power Point (manhã toda). 
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Dia 20 de outubro de 1010 

 

1 – Conteúdo 

 Metacognição e aquisição da leitura e escrita 

2 – Procedimento 

Leitura e discussão coletiva do texto de FRANÇA, M. L. Metacognição e aquisição da leitura 

e escrita: considerações teóricas e praticas in:  Figueiredo... (págs. 221 a 238) - (manhã toda). 

 

Dia 21 de Outubro de 2010 

 

Obs: a formação começou 08h30min em decorrência da ausência de uma professora 

substituta. 

1 – Conteúdo 

Mediação e aprendizagem metacognitiva 

2 - Procedimento 

Exposição dialogada sobre mediação e que situações e intervenções são necessárias ao 

desenvolvimento de competências Metacognitivas (DOLY, 1999) - (manhã toda). 

 

Dia 22 de Outubro de 2010 

 

1 – Conteúdo 

Mediação e aprendizagem metacognitiva 

2 – Procedimento 

Exposição dialogada sobre as competências requeridas para ser um professor metacognitivo 

(DOLY,1999) -  (manhã toda). 

 

Dia 26 de Outubro de 2010 

 

1 – Conteúdo 

Práticas pedagógicas que envolvem desenvolvimento de habilidades metacognitivas 

2 – Procedimento 

Leitura e discussão coletiva do texto de DOLY sobre duas experiências de pesquisas de 

intervenção junto ao professor para desenvolver nos alunos habilidades metacognitivas: o 
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trabalho sobre o texto narrativo na discrição de francês (p. 44 a 50) e trabalho em ortografia 

(p.51 a 56) - (manhã toda).  

 

Dia 27 de Outubro de 2010 

 

1 – Conteúdo 

1- Exercício escrito de reflexão sobre o conteúdo aprendido (apêndice H). 

2- Autoavaliação das professoras com base na Escala de competências do professor para 

um ensino metacognitivo. 

2 – Procedimentos 

Atividade 1 – Responder por escrito sobre os conteúdos apreendidos. Discussão sobre as 

respostas (1 h 20 mim).  

Atividade 2 – Leitura coletiva e comentário da escala, esclarecendo as dúvidas surgidas. 

Leitura e preenchimento pelo professor individualmente, de acordo com sua autoavaliação. (2 

horas). 

 

Dia 28 de outubro de 20010 

 

1 – Conteúdo 

Planejamento mensal  

1 – Procedimento  

Elaboração, pelas professoras, do planejamento mensal, considerando os objetivos, conteúdo, 

procedimentos, avaliação, intervenções metacognitivas do professor, com o auxílio da 

pesquisadora (manhã toda). 

 

Dia 29 de outubro de 20010 

 

 1 – Conteúdo 

Planejamento mensal 

2 – Procedimentos 

 Elaboração, pelas professoras, do planejamento mensal, considerando os objetivos, conteúdo, 

procedimentos, avaliação, intervenções metacognitivas do professor, com o auxílio da 

pesquisadora (manhã toda). 
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Dia 01 de novembro de 2010 

 

1 – Conteúdo 

Planejamento mensal  

2 – Procedimentos 

Elaboração, pelas professoras, do planejamento mensal, considerando os objetivos, conteúdo, 

procedimentos, avaliação, intervenções metacognitivas do professor, com o auxílio da 

pesquisadora (manhã toda). 
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APÊNDICE H − EXERCÍCIO DE REFLEXÃO SOBRE OS CONTEÚDOS 

TRABALHADOS NA FORMAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DATA: 27.10.2010 

 

EXERCÍCIO DE REFLEXÃO 

 

Diante dos conteúdos estudados sobre Metacognição e sobre o papel do professor para uma 

aprendizagem metacognitiva, desenvolva uma reflexão sobre as questões que se seguem: 

 

1 O que você compreende por Metacognição e qual a sua importância para a aprendizagem 

da leitura escrita? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2  Como podemos trabalhar o erro na sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3 Que perguntas de intervenção podemos fazer ao aluno para que este desenvolva 

habilidades metacognitivas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Como avaliar o aluno nessa perspectiva? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I − INSTRUMENTO PARA O PLANEJAMENTO 

 

OBJETIVO CONTEÚDO PROCEDIMENTO INTERVENÇÕES AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE J − SESSÕES DE ANÁLISES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Roteiro básico: 

 

1. Em uma atividade escrita sobre os conteúdos aprendidos na formação, vocês demonstraram 

compreender bem o conceito de metacognição: “conhecimento que o aluno tem de sua própria 

aprendizagem, a capacidade de refletir sobre suas dificuldades e erros” (LIA); “ajuda o aluno 

a se autoconhecer, logo poderá tornar-se mais autônomo” (ELISABETE). Identifiquem as 

principais estratégias de ensino que vocês utilizaram com o objetivo de trabalhar a 

metacognição e promover a autonomia no aluno? 

2. Vocês consideram que as estratégias utilizadas estão sendo favoráveis a um ensino 

metacognitivo? 

3. O que mudou na dinâmica da sua sala de aula e em que medida essa mudança está 

influenciando no desempenho dos alunos? 

4. Que dificuldades e barreiras vocês estão encontrando e como você pensa em superá-las? 

5. Como vocês se sentem diante desse trabalho desenvolvido ao longo do período letivo 

 

Roteiro dos questionamentos específicos  

 

 As questões a seguir foram elaboradas a partir do contexto da sala de aula de cada professora 

acompanhada pela pesquisa: 

 

PROFESSORA ELISABETE:  

 

1 Você considera que tenha explorado aspectos metacognitivos na produção textual dos 

alunos? No dia 05/11, na produção textual, o que você acha de ter explorado junto aos alunos 

questões como: o que devemos levar em consideração na escrita de um texto? O que fazemos 

antes, durante e depois de escrever? Como saber se o texto que vocês escreveram está bom, 

compreensível? O que deve conter num texto escrito? O que não podemos esquecer? 

2 Você corrigiu a produção dos alunos em casa porque você disse que eles não tinham 

"maturidade". Você considera que poderia ter sido uma oportunidade deles se familiarizarem 

com a prática de autocorreção com o auxílio da legenda, para que eles tivessem um novo 

olhar sobre seu próprio texto escrito? 
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3 Você disse uma vez estar frustrada com a escrita não segmentada de alguns alunos e 

pensou uma atividade em que os alunos se envolvessem mais (corte e colagem com frases não 

segmentadas de um texto). Essa prática aponta para uma reflexão sobre a ação e consequente 

reformulação de sua prática em sala de aula. Como você avaliou essa atividade? Atingiu os 

objetivos esperados? Nessa mesma atividade você trabalhou aspectos metacognitivos: "o que 

é precisa para lermos e escrevermos? A gente lê da mesma forma que escreve? A gente fala 

mais rápido e escreve mais devagar, tem que pensar para escrever". Do seu ponto de vista, 

essas perguntas auxiliam na aprendizagem do aluno? Em que medida?  

4 Foi interessante a realização de uma atividade em que a sua intenção era de que os alunos 

descobrissem por eles mesmos as regras do AN e AM antes do P e B. Vitor estava 

respondendo quando você explicou a regra. Em outra oportunidade, faria diferente? 

5 Certa vez você disse: "eu fico inculcada porque a metacognição funciona para uns e outros 

não”. Como você explicaria isso? 

 

ROFESSORA LIA: 

 

1. Observei, em duas aulas, a dificuldade dos alunos procurarem palavras no dicionário. Eles 

foram ensinados? Como ajudá-los a superar essa dificuldade? 

2. Você disse que sondou com os alunos o que eles estavam achando das aulas e eles disseram 

que estavam gostando, que antes não pensavam e agora estão pensando e eles atribuem à 

mudança da professora. Como você se sente diante desse feedback dos alunos? 

3. Como você acha que os alunos se sentem na autocorreção de suas produções textuais? 

Você considera que essa autoavaliação, através do uso da legenda, tem ajudado ao aluno a 

cometer menos erros? 

4. Em dezembro você fez uma sondagem com os alunos a respeito do que eles achavam que 

tinham melhorado, quais as dificuldades que ainda tinham. Eles disseram: “multiplicação e 

leitura e escrita correta”. Você questionou com o grupo a que ele atribui essas 

dificuldade/melhorias? 

5. Ao trabalhar ortografia (S, SS, R, RR), você levou os alunos a concluírem a regra 

ortográfica do uso correto dessas letras nas palavras. Você já tinha essa prática antes? 
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APÊNDICE K − ROTEIRO DA ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE 

PESQUISA REALIZADAS JUNTO ÀS PROFESSORAS PESQUISADAS 

 

1.  Quais as razões que levaram vocês a participar da pesquisa? Como vocês consideram o 

envolvimento nesta pesquisa? 

2. Vocês observam mudanças nas suas práticas pedagógicas e na organização dos seus 

trabalhos que poderiam ser associadas à participação nesta pesquisa? Que mudanças vocês 

podem identificar e que elementos influenciaram favoravelmente nesta mudança? 

3. Vocês consideram que houve mudanças no processo de aprendizagem dos alunos? A 

pesquisa teve papel relevante nessa mudança? Em que medida? 

4. Essa pesquisa influenciou a compreensão de vocês sobre o ensino numa perspectiva da 

autonomia do aluno? De que maneira? 

5. Como vocês se sentiram durante o período de realização da pesquisa? Como se sentiram 

ante os novos conhecimentos e os novos desafios da prática educativa? 

6. Como vocês avaliam as diferentes etapas da pesquisa (FORMAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO, MOMENTOS DE REFLEXÃO) e o papel de cada uma na mudança 

de suas práticas pedagógicas? O que mais influenciou nessa mudança? 

7. O que facilitou e o que dificultou a apropriação dos conhecimentos teóricos e práticos 

durante o período de realização da pesquisa? 

8. O que significou essa pesquisa para vocês? Que perspectivas vocês têm para um ensino 

metacognitivo? 
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APÊNDICE L − ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE O 

ACOMPANHAMENTO 

 

ALUNO(A): _______________________________________ DATA:____/____/____ 
PROFESSORA: ELISABETE - 2º ANO A 
 

TAREFA DE CLASSE 
 

1) Leia o texto e descubra quais palavras estão faltando. 
 

SACI-PERERÊ 
 

Negrinho encantado de uma ____________ só que usa carapaça 

__________________, adora fumar ______________ e sabe ficar invisível. Vive a 

_____________ estripulias, apagando a luz, espantando _______________. 

Detesta água e, de vez em quando, se transforma num ________________, o 

matintapereira. 

 

pássaro cachimbo perna 

fazer gado vermelha 

 

2) Faça um desenho do personagem no verso da folha. 

3) Dê um final para a história. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
PENSANDO SOBRE A ATIVIDADE 
 
O que você achou fácil nessa atividade? Por quê? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

O que achou difícil? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

O que você pode fazer para melhorar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE M − FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE ATIVIDADE ESCRITA (2º 

ANO) 

 

ALUNO(A): _______________________________________ DATA:____/____/____ 
PROFESSORA: ELISABETE 
2º ANO A 
  

FICHA SOBRE ATIVIDADE DE ESCRITA 

 SIM NÃO 

1. Escrevi o texto   

2. Coloquei o título   

3. Fiz os parágrafos   

4. Separei as palavras corretamente   

5. Coloquei ponto final nas frases   

6. Reli meu texto   

7. Corrigi meu texto após a leitura   
 

Foi difícil organizar e escrever as ideias no texto?    _________ 

O que foi mais difícil?__________________________________________________ 

TOTAL DE PONTOS: ______ 
De 6 a 7 pontos: Ótimo 
De 4 a 5 pontos: Regular (precisa se esforçar mais) 
De 0 a 3 pontos: Ruim (precisa melhorar bastante). 
 
 
Observação: Essa ficha foi elaborada pela professora, com sugestões da 
pesquisadora. 
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APÊNDICE N − FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE ATIVIDADE DE LEITURA 

(3º ANO) 

 
ALUNO(A): ______________________________________   DATA: ____/____/____ 
PROFESSORA: LIA 
3º ANO C                           
 

AUTOAVALIAÇÃO 
 

Marque com X a resposta que se aplica a você durante as atividades de leitura. 
 

LEITURA SIM NÃO 

1. Leio o texto procurando compreender o que está escrito.   

2. Geralmente compreendo o que leio.   

3. Quando não compreendo, faço novamente a leitura.   

4. Quando não compreendo procuro pistas.   

5. Consigo identificar a ideia principal do texto.   

 

Conte o total de respostas SIM para saber quantos pontos você obteve: ______ 
De 4 a 5 pontos: Ótimo  
3 pontos: Regular (precisa se esforçar mais) 
De 0 a 2 pontos: Ruim (precisa melhorar bastante). 
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APÊNDICE O − FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO SOBRE ATIVIDADE ESCRITA (3º 

ANO) 

 
ALUNO(A): ______________________________________   DATA: ____/____/____ 
PROFESSORA: LIA 
3º ANO C                           
 

AUTOAVALIAÇÃO 
 

Marque com X a resposta que se aplica a você durante as atividades de escrita. 
 

ESCRITA SIM NÃO 

1. Os outros entendem o que escrevo.   

2. Procuro escrever com a ortografia correta.   

3. Releio o meu texto para saber se está bom.   

4. Releio o meu texto para corrigir meus erros.   

5. Deixo espaço para parágrafo.   

6. Coloco a pontuação no meu texto.   

7. Coloco acento nas palavras.   

 

Conte o total de respostas SIM para saber quantos pontos você obteve: ______ 
De 6 a 7 pontos: Ótimo 
De 4 a 5 pontos: Regular (precisa se esforçar mais) 
De 0 a 3 pontos: Ruim (precisa melhorar bastante). 
 
Por que é importante escrever correto? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE P − MODELO DA FOLHA PARA A VERSÃO FINAL DAS PRODUÇÕES 

DOS ALUNOS 

 
 

___________________________________________________________ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

AUTOR:    

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE Q − TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(T.C.L.E.) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

 

Senhor (a) professor (a), 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não 

deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

A pesquisa intitulada Mediação docente na perspectiva do desenvolvimento de 

competências metacognitivas em leitura e escrita consiste em uma intervenção, que tem 

como objetivo desenvolver no professor habilidades pedagógicas que permitam um ensino da 

leitura e escrita que desenvolva aspectos metacognitivos, ou seja, que leve o aluno a pensar 

seu próprio processo de aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por Maria 

Lucimeyre Rabelo França para o Doutorado em educação da Faculdade de Educação da UFC. 

A pesquisa inclui observação em duas salas de aula do Ensino Fundamental I, 

entrevistas com os professores e avaliação da aprendizagem da leitura e escrita de cinco 

crianças de cada turma durante as suas atividades diárias. As observações da prática dos 

professores serão feitas no decorrer do ano letivo (até março de 2011), durante o diagnóstico, 

intervenção e após a intervenção, já que a pesquisa se propõe a ajudar o professor a 

desenvolver habilidades de um ensino metacognitivo. No mês de maio, serão realizadas 

entrevistas com os professores com o objetivo de diagnóstico (sondagem de como o professor 

define a relação do aluno com o saber e o seu papel de professor na integração desse aluno 

com o mundo da escrita). No período de outubro de 2010 a março de 2011, durante a 

intervenção, os professores serão acompanhados no planejamento e na prática cotidiana da 

sala de aula, momento em que o pesquisador os ajudará no redimensionamento da prática 

pedagógica. Durante a intervenção também serão realizadas entrevistas com o objetivo 

explicitar as práticas docentes, oportunizando ao professor uma reflexão sobre as mesmas. Ao 

final do mês de março, os professores avaliarão a intervenção. A avaliação das crianças será 

feita em agosto de 2010 para diagnosticarmos o nível de aprendizagem da leitura e escrita no 

qual elas se encontram. 

Se o senhor (a) consentir, as entrevistas e algumas observações serão gravadas em 

áudio, podendo algumas serem filmadas em vídeo. Os dados colhidos na pesquisa poderão ser 

apresentados somente em eventos científicos. No caso de serem apresentadas, será 

resguardado o anonimato dos participantes. É garantida a liberdade de desistência da pesquisa 

a qualquer momento que desejar, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo. A 

participação nesta pesquisa não implica despesas pessoais e não causa risco algum ao trabalho 

desenvolvido na escola, pelo contrário, busca trazer algumas contribuições para a prática 

pedagógica do professor e para a aprendizagem dos alunos.  

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido na coordenação do programa, telefone (85) 

33667680, ou com a própria pesquisadora, telefone (85) 88120305. 

 

Endereço d(os,as) responsável pela pesquisa: 
Nome: Maria Lucimeyre Rabelo França 
Instituição: Universidade federal do ceará – faculdade de Educação- Doutorado 
Endereço: Rua Waldery Uchôa, nº 01, Benfica, Fortaleza, Ceará 
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Telefones p/contato: 3366-7680 

 
 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação 
no estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 
Telefone: 3366.8338  

 

O abaixo-assinado, _________________________________, _____ anos, RG 

nº_________________ declara que é de livre e espontânea vontade que está participando 

como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer perguntas sobre o 

conteúdo do mesmo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam 

por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste 

Termo.  

 

Fortaleza, ____/_____/_____ 

 

   

Nome do voluntário Data Assinatura 
   

   

Nome do pesquisador Data Assinatura 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

 

Senhor pai ou responsável, 

 

Solicitamos a sua autorização para seu filho 

_______________________________________________ participar como voluntário de uma 

pesquisa. Ele não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos. 

A pesquisa intitulada Mediação docente na perspectiva do desenvolvimento de 

competências metacognitivas em leitura e escrita tem como objetivo desenvolver no 

professor habilidades que ajudem o aluno a pensar seu próprio aprendizado para favorecer sua 

aprendizagem da leitura e escrita. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por Maria 

Lucimeyre Rabelo França para o Doutorado em educação da Faculdade de Educação da UFC. 

A pesquisa inclui avaliação da aprendizagem da leitura e escrita das crianças durante as 

suas atividades diárias. Ela será feita em agosto de 2010 para diagnosticarmos o nível de 

aprendizagem da leitura e escrita no qual elas se encontram. A avaliação será feita pedindo 

para a criança escrever algumas palavras, uma frase, recontar uma história e escrever uma 

história lida. 

Se o senhor(a) consentir, a avaliação será gravada em áudio, podendo ser filmadas em 

vídeo. Os resultados da pesquisa poderão ser apresentados somente em eventos científicos. 

No caso de serem apresentados, o nome real e a imagem do seu/sua filho(a) não serão 

revelados. 

Seu/sua filho(a) poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento que desejar sem 

prejuízos à continuidade de seus estudos na escola. A participação nesta pesquisa não causará 

nenhum risco ao seu desenvolvimento e aprendizagem, ao contrário pode trazer 

benefícios para essa aprendizagem. A pesquisa não trará nenhum custo para os pais das 

crianças participantes.  

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido na coordenação do programa, telefone (85) 

33667680, ou com a própria pesquisadora, telefone (85) 88120305. 

 

Endereço d(os, as) responsável pela pesquisa: 
Nome: Maria Lucimeyre Rabelo França 
Instituição: Universidade Federal do Ceará – Faculdade de Educação- Doutorado 
Endereço: Rua Waldery Uchôa, nº 01, Benfica, Fortaleza, Ceará 
Telefones p/contato: 3366-7680 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação 
no estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 
Telefone: 3366.8338  

 

O abaixo-assinado, _____________________________, ____ anos, RG nº_______________ 

declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da 

pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e que, após sua leitura tive oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo, 
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como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste Termo.  

 

Fortaleza, ____/_____/_____ 

   

Nome do voluntário Data Assinatura 
   

   

Pai ou responsável Data Assinatura 
   

   

Nome do Pesquisador                                         Data                              Assinatura 

   

Nome da Testemunha 

(se o responsável não souber ler) 

                               

    Data 

 

                        Assinatura 
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ANEXO A − 1ª AUTOAVALIAÇÃO DA PROFESSORA LIA (27.10.10) 

 

 Nunca Poucas 

vezes 

Frequente 

mente 

Sempre 

A) ORGANIZA SISTEMATICAMENTE O AMBIENTE DE FORMA A FACILITAR 
A APRENDIZAGEM. 

    

1. Organiza o espaço considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.  x   

2. Organiza o tempo considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.  x   

3. Organiza os agrupamentos dos alunos considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados. 

  x  

4. Organiza o material pedagógico e o disponibiliza de forma acessível aos alunos.   x  

5. Seleciona e utiliza materiais de acordo com o conteúdo ensinado.  x   

6. Utiliza os recursos materiais e pedagógicos da escola.   x  

7. Utiliza material diversificado na aula. x    

8. Estabelece um ambiente de respeito mútuo e confiança que promova a autoestima e 

autoconceito. 

  x  

B) PROMOVE SITUAÇÕES NAS QUAIS OS ALUNOS SÃO CONFRONTADOS 

COM DESAFIOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FORMA LÚDICA. 

    

9. Organiza atividades que mobilizam o interesse e a curiosidade dos alunos.  x   

10. Organiza atividades em que os alunos manifestam prazer e atenção durante sua 

realização. 

  x  

11. O nível das tarefas propostas se encontra dentro da zona de desenvolvimento 

proximal das crianças. 

  x  

12. Organiza atividades que suscitam questionamentos por parte dos alunos.   x  

13. Propõe tarefas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos.   x  

14. Apresenta atividades com dinamismo e entusiasmo.   x  

15. Utiliza jogos de construção e leitura de histórias.   x  

C) REALIZA MEDIAÇÃO SISTEMÁTICA PARA AJUDAR O ALUNO QUE NÃO 
CONSEGUE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE MODO AUTÔNOMO. 

    

16. Elabora de forma clara o que espera o que os alunos façam.   x  

17. Explicita de forma clara o que se espera que os alunos façam em relação às 

atividades, utilizando um vocabulário apropriado ao nível da compreensão dos alunos. 

  x  

18. Verifica se os alunos entenderam o que foi solicitado.   x  

19. Acompanha o desenvolvimento das atividades propostas junto aos alunos.   x  

20. Oferece ajuda quando o aluno enfrenta obstáculos.   x  

21. Propõe modelos ou esboço de modelos a imitar.    x 

22. Possibilita o desenvolvimento de atividades em grupo.   x  

23. Encoraja os alunos a realizarem suas atividades.    x 

24. Encoraja os alunos a concluírem suas atividades.    x 

25. Solicita a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

  x  

26. Verifica a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

   x 

D) INTERAGE VERBALMENTE QUESTIONANDO O ALUNO DURANTE A 

REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE. 

    

27. Estabelece diálogo com os alunos.    x 

28. Incentiva o aluno a explorar determinado conhecimento ou atividade.   x  

29. Responde as perguntas e solicitações dos alunos.    x 

30. Está atento às perguntas e aos comentários dos alunos.   x  

31. Observa as etapas seguidas pelo aluno para a realização da tarefa.   x  

32. Questiona o aluno sobre suas hipóteses, procedimentos e estratégias na realização da 

tarefa. 

  x  
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33. Estimula o aluno retomar, rever e assumir o controle da atividade.    x 

34. Solicita reformulação da atividade quando necessário.    x 

E) INCENTIVA A AUTONOMIA E A AUTOAVALIAÇÃO.     

35. Ajuda o aluno a planejar, controlar e avaliar sua aprendizagem.  x   

36. Questiona o aluno sobre o que necessário para ele obter um bom aprendizado.   x  

37. Solicita ao aluno a identificação de suas dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. 

 x   

38. Avalia de forma explícita e precisa as aprendizagens dos alunos.  x   

39. Avalia de forma coerente com o conteúdo e os objetivos desenvolvidos.  x   

40. Avalia conforme as capacidades e os esforços dos alunos.   x  

41. Apresenta aos alunos os resultados das avaliações.   x  

42. Utiliza os resultados obtidos nas avaliações para ajustar ações às necessidades 

detectadas. 

 x   

43. Ajuda o aluno a estabelecer metas para sua aprendizagem.   x  

44. Estabelece critérios para que os alunos corrijam suas próprias produções. x    

45. Realiza sessões de reflexão e avaliação dos alunos sobre suas produções e 

procedimentos. 

 x   

46. Possibilita ao aluno a regulação através da localização de seus erros durante a 

realização da tarefa. 

  x  

47. Possibilita ao aluno, após a realização da tarefa, a autoavaliação das suas produções, 

através da localização de seus erros. 

  x  

F) CRIA SITUAÇÕES E FAZ USO DE ESTRATÉGIAS PARA ATIVAR E 

APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS. 

    

48. Utiliza com segurança as estratégias didáticas.   x  

49. Faz relação entre o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos.   x  

50. Apresenta conteúdos e organiza atividades utilizando diversas modalidades: verbal, 

escrita, pictórica, simbólica, esquemática, gráfica, etc. 

  x  

51. Solicita que os alunos apresentem de diversas formas (verbal, escrita, pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, etc) o que compreenderam do conteúdo ensinado. 

  x  

52. Utiliza os recursos da escola diversificando as atividades e potencializando o seu uso 

em diversas situações. 

  x  

G) PROMOVE A TRANSCENDÊNCIA E A APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM A 
OUTROS CONTEXTOS. 

    

53. Ajuda os alunos a encontrarem sentido no que estão fazendo.   x  

54. Trabalha com os alunos os aspectos funcionais da língua escrita.   x  

55. Incentiva os alunos a utilizarem os conhecimentos adquiridos em situações 

extraescolares. 

   x 

H) PLANEJA, CONTROLA E AVALIA SUA PRÁTICA PEDAGÓGIA E SUAS 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO. 

    

56. Planeja atividades tendo como base o currículo o ano em que atua e as necessidades 

dos alunos. 

 x   

57. Desenvolve nas aulas o que foi planejado.    x 

58. Utiliza os recursos definidos no planejamento.    x 

59. Organiza o tempo para melhor atingir os objetivos propostos.    x 

60. Usa estratégias que funcionaram nos passado.   x  

61. Usa diferentes estratégias de ensino dependendo da situação.   x  

62. Modifica suas estratégias de ensino quando o aluno não consegue aprender (reflexão 

na ação). 

  x  

63. Avalia se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre a ação).    x 

64. Reformula sua prática a partir do que avaliou.   x  
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ANEXO B − 2ª AUTOAVALIAÇÃO DA PROFESSORA LIA (08.04.11) 

 

  Nunca Poucas 

Vezes 

Frequente 

mente 

Sempre 

A) ORGANIZA SISTEMATICAMENTE O AMBIENTE DE FORMA A FACILITAR 
A APRENDIZAGEM. 

    

1. Organiza o espaço considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.   x  

2. Organiza o tempo considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.    x 

3. Organiza os agrupamentos dos alunos considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados. 

  x  

4. Organiza o material pedagógico e o disponibiliza de forma acessível aos alunos.   x  

5. Seleciona e utiliza materiais de acordo com o conteúdo ensinado.   x  

6. Utiliza os recursos materiais e pedagógicos da escola.   x  

7. Utiliza material diversificado na aula.   x  

8. Estabelece um ambiente de respeito mútuo e confiança que promova a autoestima e 

autoconceito. 

  x  

B) PROMOVE SITUAÇÕES NAS QUAIS OS ALUNOS SÃO CONFRONTADOS 

COM DESAFIOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FORMA LÚDICA. 

    

9. Organiza atividades que mobilizam o interesse e a curiosidade dos alunos.   x  

10. Organiza atividades em que os alunos manifestam prazer e atenção durante sua 

realização. 

  x  

11. O nível das tarefas propostas se encontra dentro da zona de desenvolvimento 

proximal das crianças. 

  x  

12. Organiza atividades que suscitam questionamentos por parte dos alunos.   x  

13. Propõe tarefas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos.    x 

14. Apresenta atividades com dinamismo e entusiasmo.   x  

15. Utiliza jogos de construção e leitura de histórias.   x  

C) REALIZA MEDIAÇÃO SISTEMÁTICA PARA AJUDAR O ALUNO QUE NÃO 
CONSEGUE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE MODO AUTÔNOMO. 

    

16. Elabora de forma clara o que espera o que os alunos façam.   x  

17. Explicita de forma clara o que se espera que os alunos façam em relação às 

atividades, utilizando um vocabulário apropriado ao nível da compreensão dos alunos. 

   x 

18. Verifica se os alunos entenderam o que foi solicitado.    x 

19. Acompanha o desenvolvimento das atividades propostas junto aos alunos.    x 

20. Oferece ajuda quando o aluno enfrenta obstáculos.    x 

21. Propõe modelos ou esboço de modelos a imitar.    x 

22. Possibilita o desenvolvimento de atividades em grupo.   x  

23. Encoraja os alunos a realizarem suas atividades.    x 

24. Encoraja os alunos a concluírem suas atividades.    x 

25. Solicita a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

   x 

26. Verifica a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

   x 

D) INTERAGE VERBALMENTE QUESTIONANDO O ALUNO DURANTE A 

REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE. 

    

27. Estabelece diálogo com os alunos.   x  

28. Incentiva o aluno a explorar determinado conhecimento ou atividade.    x 

29. Responde as perguntas e solicitações dos alunos.    x 

30. Está atento às perguntas e aos comentários dos alunos.    x 

31. Observa as etapas seguidas pelo aluno para a realização da tarefa.   x  

32. Questiona o aluno sobre suas hipóteses, procedimentos e estratégias na realização da 

tarefa. 

  x  
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33. Estimula o aluno retomar, rever e assumir o controle da atividade.    x 

34. Solicita reformulação da atividade quando necessário.    x 

E) INCENTIVA A AUTONOMIA E A AUTOAVALIAÇÃO.     

35. Ajuda o aluno a planejar, controlar e avaliar sua aprendizagem.    x 

36. Questiona o aluno sobre o que necessário para ele obter um bom aprendizado.    x 

37. Solicita ao aluno a identificação de suas dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. 

   x 

38. Avalia de forma explícita e precisa as aprendizagens dos alunos.    x 

39. Avalia de forma coerente com o conteúdo e os objetivos desenvolvidos.   x  

40. Avalia conforme as capacidades e os esforços dos alunos    x 

41. Apresenta aos alunos os resultados das avaliações.    x 

42. Utiliza os resultados obtidos nas avaliações para ajustar ações às necessidades 

detectadas. 

   x 

43. Ajuda o aluno a estabelecer metas para sua aprendizagem.    x 

44. Estabelece critérios para que os alunos corrijam suas próprias produções.    x 

45. Realiza sessões de reflexão e avaliação dos alunos sobre suas produções e 

procedimentos. 

   x 

46. Possibilita ao aluno a regulação através da localização de seus erros durante a 

realização da tarefa. 

  x  

47. Possibilita ao aluno, após a realização da tarefa, a autoavaliação das suas produções, 

através da localização de seus erros. 

  x  

F) CRIA SITUAÇÕES E FAZ USO DE ESTRATÉGIAS PARA ATIVAR E 

APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS. 

    

48. Utiliza com segurança as estratégias didáticas.    x 

49. Faz relação entre o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos.    x 

50. Apresenta conteúdos e organiza atividades utilizando diversas modalidades: verbal, 

escrita, pictórica, simbólica, esquemática, gráfica, etc. 

  x  

51. Solicita que os alunos apresentem de diversas formas (verbal, escrita, pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, etc) o que compreenderam do conteúdo ensinado. 

  x  

52. Utiliza os recursos da escola diversificando as atividades e potencializando o seu uso 

em diversas situações. 

  x  

G) PROMOVE A TRANSCENDÊNCIA E A APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM A 
OUTROS CONTEXTOS. 

    

53. Ajuda os alunos a encontrarem sentido no que estão fazendo.    x 

54. Trabalha com os alunos os aspectos funcionais da língua escrita.    x 

55. Incentiva os alunos a utilizarem os conhecimentos adquiridos em situações 

extraescolares. 

   x 

H) PLANEJA, CONTROLA E AVALIA SUA PRÁTICA PEDAGÓGIA E SUAS 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO. 

    

56. Planeja atividades tendo como base o currículo o ano em que atua e as necessidades 

dos alunos. 

   x 

57. Desenvolve nas aulas o que foi planejado.   x  

58. Utiliza os recursos definidos no planejamento.    x 

59. Organiza o tempo para melhor atingir os objetivos propostos.   x  

60. Usa estratégias que funcionaram nos passado.   x  

61. Usa diferentes estratégias de ensino dependendo da situação.    x 

62. Modifica suas estratégias de ensino quando o aluno não consegue aprender (reflexão 

na ação). 

   x 

63. Avalia se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre a ação).    x 

64. Reformula sua prática a partir do que avaliou.    x 
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ANEXO C − 1ª AUTOAVALIAÇÃO DA PROFESSORA ELISABETE (27.10.10) 
 

 Nunca Poucas 
vezes 

Frequente 
mente 

Sempre 

A) ORGANIZA SISTEMATICAMENTE O AMBIENTE DE FORMA A FACILITAR 

A APRENDIZAGEM. 

    

1. Organiza o espaço considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.   X  

2. Organiza o tempo considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.  X   

3. Organiza os agrupamentos dos alunos considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados. 

  X  

4. Organiza o material pedagógico e o disponibiliza de forma acessível aos alunos.   X  

5. Seleciona e utiliza materiais de acordo com o conteúdo ensinado.   X  

6. Utiliza os recursos materiais e pedagógicos da escola.  X   

7. Utiliza material diversificado na aula.  X   

8. Estabelece um ambiente de respeito mútuo e confiança que promova a autoestima e 

autoconceito. 

  x  

B) PROMOVE SITUAÇÕES NAS QUAIS OS ALUNOS SÃO CONFRONTADOS 
COM DESAFIOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FORMA LÚDICA. 

    

9. Organiza atividades que mobilizam o interesse e a curiosidade dos alunos.   x  

10. Organiza atividades em que os alunos manifestam prazer e atenção durante sua 

realização. 

 x   

11. O nível das tarefas propostas se encontra dentro da zona de desenvolvimento 

proximal das crianças. 

  x  

12. Organiza atividades que suscitam questionamentos por parte dos alunos.  x   

13. Propõe tarefas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos.   x  

14. Apresenta atividades com dinamismo e entusiasmo.   x  

15. Utiliza jogos de construção e leitura de histórias.   x  

C) REALIZA MEDIAÇÃO SISTEMÁTICA PARA AJUDAR O ALUNO QUE NÃO 

CONSEGUE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE MODO AUTÔNOMO. 

    

16. Elabora de forma clara o que espera o que os alunos façam.   x  

17. Explicita de forma clara o que se espera que os alunos façam em relação às 

atividades, utilizando um vocabulário apropriado ao nível da compreensão dos alunos. 

  x  

18. Verifica se os alunos entenderam o que foi solicitado.  x   

19. Acompanha o desenvolvimento das atividades propostas junto aos alunos.    x 

20. Oferece ajuda quando o aluno enfrenta obstáculos.  x   

21. Propõe modelos ou esboço de modelos a imitar.   x  

22. Possibilita o desenvolvimento de atividades em grupo.  x   

23. Encoraja os alunos a realizarem suas atividades.    x 

24. Encoraja os alunos a concluírem suas atividades.   x  

25. Solicita a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

  x  

26. Verifica a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

  x  

D) INTERAGE VERBALMENTE QUESTIONANDO O ALUNO DURANTE A 
REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE. 

    

27. Estabelece diálogo com os alunos.   x  

28. Incentiva o aluno a explorar determinado conhecimento ou atividade,    x 

29. Responde as perguntas e solicitações dos alunos.    x 

30. Está atento às perguntas e aos comentários dos alunos.    x 

31. Observa as etapas seguidas pelo aluno para a realização da tarefa.   x  

32. Questiona o aluno sobre suas hipóteses, procedimentos e estratégias na realização da 

tarefa. 

 x   
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33. Estimula o aluno retomar, rever e assumir o controle da atividade.   x  

34. Solicita reformulação da atividade quando necessário.   x  

E) INCENTIVA A AUTONOMIA E A AUTOAVALIAÇÃO.     

35. Ajuda o aluno a planejar, controlar e avaliar sua aprendizagem.  x   

36. Questiona o aluno sobre o que necessário para ele obter um bom aprendizado.   x  

37. Solicita ao aluno a identificação de suas dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. 

 x   

38. Avalia de forma explícita e precisa as aprendizagens dos alunos.  x   

39. Avalia de forma coerente com o conteúdo e os objetivos desenvolvidos.   x  

40. Avalia conforme as capacidades e os esforços dos alunos.   x  

41. Apresenta aos alunos os resultados das avaliações.   x  

42. Utiliza os resultados obtidos nas avaliações para ajustar ações às necessidades 

detectadas. 

   x 

43. Ajuda o aluno a estabelecer metas para sua aprendizagem.   x  

44. Estabelece critérios para que os alunos corrijam suas próprias produções. x    

45. Realiza sessões de reflexão e avaliação dos alunos sobre suas produções e 

procedimentos. 

 x   

46. Possibilita ao aluno a regulação através da localização de seus erros durante a 

realização da tarefa. 

  x  

47. Possibilita ao aluno, após a realização da tarefa, a autoavaliação das suas produções, 

através da localização de seus erros. 

 x   

F) CRIA SITUAÇÕES E FAZ USO DE ESTRATÉGIAS PARA ATIVAR E 

APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS. 

    

48. Utiliza com segurança as estratégias didáticas.   x  

49. Faz relação entre o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos.   x  

50. Apresenta conteúdos e organiza atividades utilizando diversas modalidades: verbal, 

escrita, pictórica, simbólica, esquemática, gráfica, etc. 

  x  

51. Solicita que os alunos apresentem de diversas formas (verbal, escrita, pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, etc) o que compreenderam do conteúdo ensinado. 

  x  

52. Utiliza os recursos da escola diversificando as atividades e potencializando o seu uso 

em diversas situações. 

 x   

G) PROMOVE A TRANSCENDÊNCIA E A APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM A 
OUTROS CONTEXTOS. 

    

53. Ajuda os alunos a encontrarem sentido no que estão fazendo.   x  

54. Trabalha com os alunos os aspectos funcionais da língua escrita.    x 

55. Incentiva os alunos a utilizarem os conhecimentos adquiridos em situações 

extraescolares. 

   x 

H) PLANEJA, CONTROLA E AVALIA SUA PRÁTICA PEDAGÓGIA E SUAS 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO. 

    

56. Planeja atividades tendo como base o currículo o ano em que atua e as necessidades 

dos alunos. 

   x 

57. Desenvolve nas aulas o que foi planejado.   x  

58. Utiliza os recursos definidos no planejamento.   x  

59. Organiza o tempo para melhor atingir os objetivos propostos.   x  

60. Usa estratégias que funcionaram nos passado.    x 

61. Usa diferentes estratégias de ensino dependendo da situação.    x 

62. Modifica suas estratégias de ensino quando o aluno não consegue aprender (reflexão 

na ação). 

   x 

63. Avalia se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre a ação).    x 

64. Reformula sua prática a partir do que avaliou.    x 
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ANEXO D − 2ª AUTOAVALIAÇÃO DA PROFESSORA ELISABETE (08.04.11) 
 

 Nunca Poucas 
Vezes 

Frequente 
mente 

Sempre 

A) ORGANIZA SISTEMATICAMENTE O AMBIENTE DE FORMA A FACILITAR 

A APRENDIZAGEM. 

    

1. Organiza o espaço considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.    x 

2. Organiza o tempo considerando os objetivos e os conteúdos a serem ensinados.   x  

3. Organiza os agrupamentos dos alunos considerando os objetivos e os conteúdos a 

serem ensinados. 

   x 

4. Organiza o material pedagógico e o disponibiliza de forma acessível aos alunos.    x 

5. Seleciona e utiliza materiais de acordo com o conteúdo ensinado.    x 

6. Utiliza os recursos materiais e pedagógicos da escola.   x  

7. Utiliza material diversificado na aula.   x  

8. Estabelece um ambiente de respeito mútuo e confiança que promova a autoestima e 

autoconceito. 

   x 

B) PROMOVE SITUAÇÕES NAS QUAIS OS ALUNOS SÃO CONFRONTADOS 
COM DESAFIOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE FORMA LÚDICA. 

    

9. Organiza atividades que mobilizam o interesse e a curiosidade dos alunos.   x  

10. Organiza atividades em que os alunos manifestam prazer e atenção durante sua 

realização. 

  x  

11. O nível das tarefas propostas se encontra dentro da zona de desenvolvimento 

proximal das crianças. 

   x 

12. Organiza atividades que suscitam questionamentos por parte dos alunos.    x 

13. Propõe tarefas de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos.    x 

14. Apresenta atividades com dinamismo e entusiasmo.   x  

15. Utiliza jogos de construção e leitura de histórias.    x 

C) REALIZA MEDIAÇÃO SISTEMÁTICA PARA AJUDAR O ALUNO QUE NÃO 

CONSEGUE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE MODO AUTÔNOMO. 

    

16. Elabora de forma clara o que espera o que os alunos façam.   x  

17. Explicita de forma clara o que se espera que os alunos façam em relação às 

atividades, utilizando um vocabulário apropriado ao nível da compreensão dos alunos. 

  x  

18. Verifica se os alunos entenderam o que foi solicitado.   x  

19. Acompanha o desenvolvimento das atividades propostas junto aos alunos.   x  

20. Oferece ajuda quando o aluno enfrenta obstáculos.   x  

21. Propõe modelos ou esboço de modelos a imitar.   x  

22. Possibilita o desenvolvimento de atividades em grupo.   x  

23. Encoraja os alunos a realizarem suas atividades.   x  

24. Encoraja os alunos a concluírem suas atividades.   x  

25. Solicita a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

   x 

26. Verifica a participação dos alunos independentemente dos seus níveis de 

aprendizagem. 

   x 

D) INTERAGE VERBALMENTE QUESTIONANDO O ALUNO DURANTE A 
REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE. 

    

27. Estabelece diálogo com os alunos.    x 

28. Incentiva o aluno a explorar determinado conhecimento ou atividade.   x  

29. Responde as perguntas e solicitações dos alunos.    x 

30. Está atento às perguntas e aos comentários dos alunos.   x  

31. Observa as etapas seguidas pelo aluno para a realização da tarefa.    x 

32. Questiona o aluno sobre suas hipóteses, procedimentos e estratégias na realização da 

tarefa. 

   x 
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33. Estimula o aluno retomar, rever e assumir o controle da atividade.    x 

34. Solicita reformulação da atividade quando necessário.   x  

E) INCENTIVA A AUTONOMIA E A AUTOAVALIAÇÃO.     

35. Ajuda o aluno a planejar, controlar e avaliar sua aprendizagem.   x  

36. Questiona o aluno sobre o que necessário para ele obter um bom aprendizado.    x 

37. Solicita ao aluno a identificação de suas dificuldades e facilidades na realização das 

tarefas. 

   x 

38. Avalia de forma explícita e precisa as aprendizagens dos alunos.   x  

39. Avalia de forma coerente com o conteúdo e os objetivos desenvolvidos.    x 

40. Avalia conforme as capacidades e os esforços dos alunos.    x 

41. Apresenta aos alunos os resultados das avaliações.    x 

42. Utiliza os resultados obtidos nas avaliações para ajustar ações às necessidades 

detectadas. 

  x  

43. Ajuda o aluno a estabelecer metas para sua aprendizagem.   x  

44. Estabelece critérios para que os alunos corrijam suas próprias produções.   x  

45. Realiza sessões de reflexão e avaliação dos alunos sobre suas produções e 

procedimentos. 

  x  

46. Possibilita ao aluno a regulação através da localização de seus erros durante a 

realização da tarefa. 

   x 

47. Possibilita ao aluno, após a realização da tarefa, a autoavaliação das suas produções, 

através da localização de seus erros. 

  x  

F) CRIA SITUAÇÕES E FAZ USO DE ESTRATÉGIAS PARA ATIVAR E 

APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS. 

    

48. Utiliza com segurança as estratégias didáticas.    x 

49. Faz relação entre o conteúdo trabalhado e os conhecimentos espontâneos.   x  

50. Apresenta conteúdos e organiza atividades utilizando diversas modalidades: verbal, 

escrita, pictórica, simbólica, esquemática, gráfica, etc. 

  x  

51. Solicita que os alunos apresentem de diversas formas (verbal, escrita, pictórica, 

simbólica, esquemática, gráfica, etc) o que compreenderam do conteúdo ensinado. 

  x  

52. Utiliza os recursos da escola diversificando as atividades e potencializando o seu uso 

em diversas situações. 

  x  

G) PROMOVE A TRANSCENDÊNCIA E A APLICAÇÃO DA APRENDIZAGEM A 
OUTROS CONTEXTOS. 

    

53. Ajuda os alunos a encontrarem sentido no que estão fazendo.    x 

54. Trabalha com os alunos os aspectos funcionais da língua escrita.    x 

55. Incentiva os alunos a utilizarem os conhecimentos adquiridos em situações 

extraescolares. 

  x  

H) PLANEJA, CONTROLA E AVALIA SUA PRÁTICA PEDAGÓGIA E SUAS 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO. 

    

56. Planeja atividades tendo como base o currículo o ano em que atua e as necessidades 

dos alunos. 

   x 

57. Desenvolve nas aulas o que foi planejado.    x 

58. Utiliza os recursos definidos no planejamento.    x 

59. Organiza o tempo para melhor atingir os objetivos propostos.   x  

60. Usa estratégias que funcionaram nos passado.    x 

61. Usa diferentes estratégias de ensino dependendo da situação.   x  

62. Modifica suas estratégias de ensino quando o aluno não consegue aprender (reflexão 

na ação). 

   x 

63. Avalia se os objetivos foram alcançados (reflexão sobre a ação).    x 

64. Reformula sua prática a partir do que avaliou.    x 
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ANEXO E − PLANO DE AULA MENSAL DA PROFESSORA ELISABETE 
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ANEXO F − PLANO DE AULA MENSAL DA PROFESSORA LIA 
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