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RESUMO

O presente estudo trata da concepção Histórico-Cultural como ressignificação da
prática pedagógica e a atividade de estudo proposta por Vasili Vasilievitch Davydov,
como subsídio estratégico para equidade escolar na Sala Projeto e sua contribuição
para a demanda na rede pública municipal de ensino de Praia Grande, em São
Paulo. Esta pesquisa tem como objetivo compreender a constituição da Sala Projeto,
a instituição de uma nova teoria materialista dialética para equacionar as
dificuldades de aprendizagem. A partir, das lacunas existentes nos processos de
ensino-aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente, na
Sala Projeto fez-se necessário o desencadeamento de uma nova forma
organizacional de ensino, mais eficiente para os alunos com dificuldade de
aprendizagem. O pressuposto metodológico baseia-se nas referências bibliográficas
da pesquisa qualitativa e da narrativa autobiográfica, tendo como base teóricas
predominantes: Caregnato e Mutti (2006); Charlot (2009); Creswell (2007, 2014);
Gatti (2010) e Minayo (2007, 2012). Dentre os especialistas que contribuíram à
temática sobre atividade de estudo como base para sistematização do ensino,
encontram-se teóricos como: Davydov (1987, 1988, 1999), Lavoura e Martins
(2017), Libâneo (2004, 2005, 2007, 2009, 2015), Marzari (2016), Puentes (2019) e
Sforni (2003, 2015). Ainda, no que se refere aos estudos sobre experiências e
vivências de currículo e autonomia do processo de ensino-aprendizagem,
encontram-se as obras de: Forquin (1993), Gadotti e Romão (2002), Larrosa (2002),
Moreira e Silva (1995), Parente e Luck (2004), Sacristán (1998). Também foram
evidenciadas reflexões de Delgado Neto (2008), Veiga (1998) e Watanabe (1999)
acerca das normativas legais que constituem o sistema de ensino municipal, o
projeto político pedagógico, o regimento escolar. Deste modo, o presente estudo foi
delineado com o propósito de evidenciar a realidade no cenário educativo nos
primeiros anos da educação fundamental, a partir da perspectiva do profissional que
atua para equidade do processo de aprendizagem, especialmente para discentes
com dificuldade no aprendizado. Seguindo o percurso da narratividade da
autobiografia estudada, a pesquisa traz análises e inferências sobre os impactos
diretos de ações didáticas, a saber, a atividade de estudo para o desenvolvimento
assertivo do processo educativo, voltado a alunos com problemas de aprendizagem
na Sala Projeto; o movimento de transformação pessoal e profissional, como
elemento vital para a ressignificação do trabalho pedagógico; o papel do currículo
oculto e oficial, enquanto contribuição para o sistema de ensino; e a inovação
atingida a partir do trabalho pedagógico proposto. A investigação também teceu
considerações sob um olhar narrativo autobiográfico, acerca da experiência
educativa e transformadora na condução real e audaciosa do processo de ensinoaprendizagem, como justificativa da ressignificação (por excelência) da prática
pedagógica implementada na Sala Projeto.

Palavras-chave: Sala Projeto. Concepção Histórico-Cultural. Atividade de Estudo.
Pesquisa Qualitativa. Narrativa Autobiográfica.

ABSTRACT

The present study deals with the Historical-Cultural conception as a reframe of the
pedagogical practice and the study activity proposed by Vasili Vasilievitch Davydov,
as a strategic subsidy for school equity in the Project Room and its contribution to the
demand in the public school system of Praia Grande in Sao Paulo. This research
aims to understand the constitution of the Project Room, the institution of a new
dialectical materialist theory to address learning difficulties. From the gaps in the
teaching-learning processes in the early years of elementary school, specifically, in
the Project Room it was necessary to unleash a new organizational form of teaching,
more efficient for students with learning difficulties. The methodological assumption is
based on the bibliographic references of the qualitative research and the
autobiographical narrative, having as main theoretical bases: Caregnato and Mutti
(2006); Charlot (2009); Creswell (2007, 2014); Gatti (2010) and Minayo (2007, 2012).
Among the experts who contributed to the theme of study activity as a basis for
systematizing teaching, there are theorists such as: Davydov (1987, 1988, 1999),
Lavoura and Martins (2017), Libâneo (2004, 2005, 2007, 2009, 2015), Marzari
(2016), Puentes (2019) and Sforni (2003, 2015). Still, with regard to studies on
curriculum experiences and autonomy of the teaching-learning process, there are the
works of: Forquin (1993), Gadotti and Romão (2002), Larrosa (2002), Moreira e Silva
(1995), Parente and Luck (2004), Sacristán (1998). Reflections by Delgado Neto
(2008), Veiga (1998) and Watanabe (1999) about the legal norms that constitute the
municipal education system, the pedagogical political project, the school regulations
were also evidenced. Thus, the present study was designed with the purpose of
highlighting the reality in the educational scenario in the first years of elementary
education, from the perspective of the professional who works for equity in the
learning process, especially for students with learning difficulties. Following the
narrative path of the studied autobiography, the research brings analyzes and
inferences about the direct impacts of didactic actions, namely, the study activity for
the assertive development of the educational process, aimed at students with
learning problems in the Project Room; the personal and professional transformation
movement, as a vital element for the resignification of pedagogical work; the role of
the hidden and official curriculum, as a contribution to the education system; and the
innovation achieved from the proposed pedagogical work. The investigation also
made considerations under an autobiographical narrative look, about the educational
and transformative experience in the real and audacious conduct of the teachinglearning process, as a justification for the reframing (par excellence) of the
pedagogical practice implemented in the Project Room.

Keywords: Project Room. Historical-Cultural Conception. Study Activity. Qualitative
research. Autobiographical narrative.
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1 INTRODUÇÃO

Em 2016, fui convidada a ministrar aulas na Sala Projeto, da Escola Municipal
“Thereza Magri”, no município de Praia Grande, em São Paulo. Prestes a completar
vinte anos de docência, presenciei grandes transformações na área da Educação.
Desde então, aperfeiçoei-me em assumir grandes responsabilidades, não apenas
com a minha formação, mas comumente à formação do aluno com dificuldades de
aprendizagem. Não sabia o que encontraria, mas entendi que era o meu momento
de mostrar uma verdadeira educação, alinhada a uma relação social com o ensino e
o saber. A concepção Histórico-Cultural delineou todo o meu processo de
articulação entre teoria e metodologia, que transformou minha prática pedagógica
para atender aos alunos da Sala Projeto. Este desenvolvimento foi o pressuposto de
um processo de internalização de conhecimentos e da própria função social acerca
da organização do ensino.
Debrucei-me sobre o tema teoria e metodologias de ensino por considerar os
aspectos que norteiam a necessidade de um olhar atento concebido para a Sala
Projeto, a organização do ensino e sua inter-relação com a concepção HistóricoCultural nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, destaco a
metodologia de narrativa autobiográfica acerca das teorias e metodologias da
educação na tangência do aluno com dificuldades de aprendizagem e seu
desenvolvimento no processo educacional oferecido pela rede municipal de ensino
de Praia Grande.
A pesquisa integra a Linha de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE) - Teoria e Prática na Formação de Professores, da Logos
University International (UNILOGOS).
Ao ter em vista os desacertos no processo de ensino aprendizagem, nos anos
iniciais do ensino fundamental, fez-se necessária uma investigação sobre o objeto
de estudo, a saber, a Sala Projeto e a organização do ensino para explicar o
propósito da constituição desta e os percursos percorridos.
O contexto da escola atual consiste em promover o desenvolvimento global e
suas dimensões no que tange aos aspectos intelectuais, físicos, sociais, éticos,
morais e simbólicos e que preconizam a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
devolvendo-lhes o direito de aprendizagem que lhes é assegurado. É papel da
educação tornar o ser humano contemporâneo à sua época, por meio da
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apropriação do conjunto cultural acumulado historicamente (SAVIANI, D., 2013,
p.80).
Minha intenção sempre foi a de provocar uma reflexão sobre como
determinados problemas educacionais podem ser resolvidos a partir de uma nova
organização de ensino, para a promoção e garantia de sucesso do aluno com
dificuldade de aprendizagem, promovendo uma relação dialógica no ambiente
escolar.
Por compreender tal processo de aprendizagem como um ato significativo de
minha profissão, foi necessário registrar todas as variantes ocorridas ao longo dessa
experiência.
Para Larrosa (2002),
[…] a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para
escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar;
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os
ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo
e espaço (LARROSA, 2002, p.24).

Ao longo do ano letivo de 2016, ao qual me refiro, fui construindo um
conhecimento, cuja dimensão não havia percebido, diante do processo de construto
da pesquisa educacional aqui relatada. A partir desse momento, iniciei uma
retrospectiva em relação aos percursos constituídos e os sujeitos atendidos no
processo educativo.
Assim, apresento no primeiro capítulo, os apontamentos em relação à ação
didática para o desenvolvimento assertivo do processo educativo acerca da
concepção do fracasso escolar. Pautamos a constituição da Sala Projeto através da
organização do ensino, na perspectiva da teoria desenvolvimental ou teoria
Histórico-Cultural.
No segundo capítulo, ressalto a importância da ressignificação do trabalho
pedagógico, sob a ótica da proposta materialista dialética de Vasili Vasilievitch
Davydov. Demonstro a dimensão do movimento de transformação a partir do
fundamento de uma base teórica metodológica, a construção de um novo currículo
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consubstanciando na qualidade de atendimento aos alunos, em torno dos processos
de ensino e aprendizagem na escola, vantagens e contribuições para o sistema de
ensino.
No terceiro capítulo, ingresso no processo interpretativo (qualitativo) da
pesquisa propriamente dita, apresentando o percurso da narratividade da
metodologia de relatos autobiográficos em um contexto escolar, no caso, a Sala
Projeto. Tal consideração delineia o silogismo que sustenta as ações desse estudo,
calcado na narrativa autobiográfica, constituindo a ressignificação da prática
pedagógica desse retrato escolar.
No quarto capítulo, discorro sobre os elementos empíricos constitutivos do
caminho da pesquisa, que concerne à análise do sistema de ensino municipal, o
currículo, o regimento escolar, o projeto político pedagógico e os temas
contemporâneos transversais na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A partir
dessa arquitetura, é demonstrada a organicidade de todo processo de pesquisa
narrativa autobiográfica.
Por conseguinte, as considerações finais foram tecidas com base na
experiência educativa, em torno de uma prática pedagógica voltada para uma práxis
transformadora que tem como justificativa a sua ressignificação (excelência) na
condução do processo de ensino-aprendizagem implementado na Sala Projeto.

1.1 JUSTIFICATIVA

Face a uma reflexão crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem, as
teorias e metodologias inovadoras têm o claro intuito de suprir as lacunas deixadas
pela ausência de estrutura, seja no desenvolvimento da sala de aula ou na
organização do ensino, encadeando diversos transtornos no processo de ensino e
aprendizagem.
Neste caminho, a abordagem qualitativa no processo educativo também me
apresentou as tessituras do conhecimento no contexto escolar. Logo, desencadeouse um sentimento de diálogo, de entender como funcionava a minha prática
pedagógica aplicada na formação dos sujeitos atendidos pela Sala Projeto,
condicionando-me evidenciar as narrativas autobiográficas da teoria HistóricoCultural e seu papel instrumental de excelência.
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Tendo em vista a busca de compreensão e o inconformismo de uma inércia
do processo educacional, passei a indagar-me sobre a finalidade do trabalho
pedagógico no ambiente escolar, o que vai ao encontro da acepção de Davydov
(1988), partindo do pressuposto que:
[…] a tarefa da escola contemporânea não consiste em dar às crianças uma
soma de fatos conhecidos, mas em ensiná-los a orientar-se
independentemente na formação científica e em qualquer outra. Isto
significa que a escola deve ensinar os alunos a pensar, quer dizer,
desenvolver ativamente neles os fundamentos do pensamento
contemporâneo para o qual é necessário organizar um ensino que
impulsione o desenvolvimento (DAVYDOV, 1988, p.3).

No tocante à explanação de Vasili Vasilievitch Davydov, a educação por ele
concebida revelava a necessária valorização de vivências, experiências e
conhecimentos adquiridos nas práticas cotidianas, com o devido alcance e
relevância no processo de sistematização do ensino, do equacionamento das
dificuldades de aprendizagem, promovendo grandes contribuições na área
educacional.
Por todos esses aspectos, minhas expectativas quanto à coerência da
aplicação da teoria metodológica para os processos de ensino e aprendizagem, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, à organização do ensino, à teoria do ensino
desenvolvimental e à teoria da atividade de estudo de Vasili V. Davydov chamaramme a atenção para a realidade que nos cerca.
Neste estudo, apresento uma narrativa autobiográfica sobre a Sala Projeto e
sua organização de ensino, demonstrada como uma prática social efetiva e
transformadora na formação e desenvolvimento do aluno com dificuldades de
aprendizagem, o que me incomodou profundamente, refletindo com respingos de
desejos e inconformismos atualmente.
De acordo com Libâneo (2004):
Os sistemas ensino e as escolas encontram-se, presentemente, frente às
novas demandas formativas. Estudos recentes sobre os processos do
pensar e do aprender, para além da acentuação do papel ativo dos sujeitos
na aprendizagem, insistem na necessidade de os sujeitos desenvolverem
habilidades de pensamento, competências cognitivas (LIBÂNEO, 2004,
p.114).
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Assim, refletir as formas historicamente significativas e universais das práticas
pedagógicas significa propiciar e/ou (des)construir uma práxis que é uma
“atividade concreta pela qual os sujeitos se afirmam no mundo, modificando a
realidade objetiva e, para poderem alterá-la transformando-se a si mesmos. É a ação
que, para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa de reflexão, do
autoquestionamento, da teoria; e é a teoria que remete à ação, que enfrenta o
desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática”
(KONDER,1992, p.115).

De certo, é a partir dessas diversas aprendizagens essenciais e de acordo
com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas quais reitero o alinhamento de
conhecimentos e competências, a propósito de uma formação humana integral para
uma sociedade plural, justa, democrática e determinantemente inclusiva.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Considerando a metodologia qualitativa da narrativa autobiográfica no
construto desta pesquisa, não tenho somente a questão de explicitar a importância
da concepção Histórico-Cultural e a organização pedagógica da Sala Projeto, mas
apresentar as transformações na condução dos processos de ensino e
aprendizagem e as principais finalidades da prática pedagógica neste contexto.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Compreender a constituição da Sala Projeto, no espaço escola e a prática
pedagógica como uma práxis transformadora que conduz ao rompimento das
estruturas tradicionais;

•

Interpretar a concepção da prática pedagógica a partir da perspectiva
Histórico-Cultural de Davydov, como subsídio para a apropriação da
aprendizagem;

•

Estudar

a

sistematização

da

teoria

Histórico-Cultural

frente

ao

equacionamento das dificuldades de aprendizagem e sua contribuição para
os estudantes do Ensino Fundamental.
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Em razão das práticas pedagógicas contemporâneas aplicadas no ambiente
de escolarização, alguns alunos apresentam-se inertes diante da apropriação dos
conhecimentos escolares científicos.
A prática escolar tradicional não tem contemplado a equidade curricular para
os alunos com dificuldade de aprendizagem no espaço escola. Observamos em
2016/2017 que o impacto negativo recorrente da ausência de controle da gestão da
sala de aula, abalaram o Projeto Político Pedagógico (PPP) da unidade escolar,
acerca das metas de aprendizagem.
Para tanto, foi necessário discutir o problema e propor uma ação educativa
para dirimir as possíveis implicações no processo de ensino e aprendizagem. Ao
considerar a relevância desse impacto na construção do conhecimento escolar e a
apropriação da aprendizagem, foi necessário o engendramento de uma sala de aula
que acolhesse os alunos com dificuldade de aprendizagem.
Deste modo, a equipe gestora constituiu, por si só, uma sala de aula
denominada Sala Projeto e atribuiu a mim a primazia da qualidade do trabalho
pedagógico com a responsabilidade de promover o desenvolvimento do processo
educativo, voltado aos alunos desta sala. Logo, assumi o compromisso de compor
e/ou recompor a importância do trabalho curricular efetivo para o devido atendimento
dos alunos com dificuldade de aprendizagem.
Nesse âmbito, a Sala Projeto teve como propósito vislumbrar perspectivas
inovadoras na ação educativa em face da concepção Histórico-Cultural proposta por
Davydov (1987). Diante disso, considerando uma sala de aula inovadora que rompe
as estruturas de aulas tradicionais com a teoria de Davydov nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, como podemos ressignificar a finalidade da prática pedagógica
na Sala Projeto?
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CAPÍTULO I

1. PARA ALÉM DA CONCEPÇÃO DO FRACASSO

A fundamentação teórica desta pesquisa concerne a partir da metodologia de
narrativa autobiográfica, com abordagem qualitativa sobre o tema proposto e a sua
relevância no alinhamento com o objeto de estudo aqui apresentado.
Nessa busca, efetuei o mapeamento de dissertações, teses e artigos
científicos, o que resultou na especificação da metodologia apresentada e seu
reflexo quanto aos relatos evidenciados na época, por mim assim conduzidos.
Enquanto entendimento de uma metodologia científica para uma pesquisa qualitativa
encontra-se a ressignificação de minha compreensão sobre a organização do ensino
e a teoria Histórico-Cultural.
Na ocasião, diversos achados empíricos foram classificados e recolhidos de
acordo com as informações existentes sobre o compreender o lócus da investigação
e sobre a acepção de Davydov. O propósito desta pesquisa é apresentar uma nova
prática pedagógica que dialogue com os processos de ensino-aprendizagem da Sala
Projeto, pautando-se pela atividade de estudo e a condução do domínio deste
conhecimento teórico-prático.
As tessituras nas formas de aprender e ensinar chamaram-me a atenção,
bem como a de diversos pesquisadores brasileiros, no que se refere a estudos e
implicações das informações obtidas para o contexto educacional brasileiro. Dentre
os estudiosos encontram-se Libâneo (2004, 2005, 2007, 2009 e 2015); Puentes
(2019); Sforni (2003, 2015); Saviani, D. (2013); Saviani, N. (1994); Marzari (2016),
entre outros que se destacaram devido à consolidação de suas pesquisas, em face
da subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e suas ações
no aprender e no pensar.
Além disso, traçou-se uma retrospectiva de atos e discursos do ambiente
escolar da época, reavivando a lembrança, como bem colocam De Freitas e Galvão
(2007,

p.222),

“pouco

a

pouco,

lentamente,

aquecendo

a

memória,

as

reminiscências vão tomando conta de si e ganhando dimensões próprias”.
Dessa forma, fiquei surpresa com o delineamento da pesquisa qualitativa,
pois com a culminância e o potencial de interferência no processo de pesquisa, pude
balizar o meu conhecimento adquirido nos estudos de Creswell (2007, 2014);

21
Caregnato e Mutti (2006); Gatti (2010); Minayo (2007 e 2012) e demais
pesquisadores aqui referenciados.
A partir do levantamento realizado foram necessários recortes das
informações, o cruzamento de diferentes apontamentos e abordagens científicas,
transposições de análises referentes ao ensino fundamental dos anos iniciais.
Também constatei a dimensão do objeto de estudo na multiplicidade e pluralidade e
perspectivas no âmbito educacional.
No contexto atual, os estudos no campo educacional têm sido cada vez mais
proeminentes, devido às transformações das práticas de pesquisas. Tomei como
referência a metodologia de narrativa autobiográfica a ser utilizada neste estudo
que, por si só, já caracteriza o caráter científico de uma dissertação.
Segundo Santos, Estevam e Martins (2018),
Podemos dizer que se trata da construção de conhecimentos em eixos
diretos ou transversais à educação, concernentes à política, ao sistema, aos
condicionantes sócio-históricos, políticos e econômicos, mas de forma
especial ao movimento, formação e leituras dos sujeitos em seus distintos
contextos. Acerca desse último eixo, enfatizamos que a pesquisa em
educação está a serviço das construções e formações dos sujeitos que
ensinam e aprendem (SANTOS; ESTEVAM; MARTINS, 2018, p.47).

A partir dessa perspectiva, reportei-me à análise de minha prática docente em
que vislumbrei o papel de pesquisadora, até então não percebido em ocasião das
diversas variantes quanto à produção e construção de um conhecimento a ser obtido
acerca da pesquisa científica.
O percurso desta investigação possibilitou transformações intrínsecas sobre o
processo de pesquisa científica no âmbito da abordagem qualitativa, ampliando cada
vez mais a minha paixão pela Educação.
Ao constituir-se como tarefa fundamental por excelência, a metodologia de
narrativa autobiográfica indicou um conhecimento além do que já tinha sido
elaborado. Abriu-se um caminho de contribuições relevantes e correlacionadas a
fundamentação teórica, explorei a minha própria evolução enquanto pesquisadora.
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Para Santos, Estevam e Martins (2018),
A ciência acompanha os movimentos históricos, mas também os
personagens autores que realizaram a história. As personalidades de cada
época, seus feitos e narrativas são subsídios para descobertas da
sociedade, cultura e das relações estabelecidas em cada época (SANTOS;
ESTEVAM; MARTINS, 2018, p.46).

Pelo exposto, a metodologia de narrativa autobiográfica consagra a
assertividade enquanto pesquisa qualitativa na construção desta dissertação, como
exigência do curso de Mestrado Internacional em Educação – tendo como Linha de
Pesquisa a Teoria e Prática na Formação de Professores.
Os materiais pesquisados serviram de referência para estruturar o lócus da
pesquisa, no que se refere ao objeto de estudo, bem como os recortes acerca da
prática pedagógica e teoria metodológica.

1.1 A ORGANIZAÇÃO DO ENSINAR E A CONSTITUIÇÃO DA SALA PROJETO

No enfrentamento para atender às necessidades dos alunos com dificuldades
de aprendizagem são constituídos diversos meios para explicitar objetivos e
processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à educação a
saber, a Sala Projeto. Apesar de não regulamentada como tal, a Sala Projeto visou o
entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos.
Para isso, sua importância é legítima e contempla uma educação
contemporânea promovida no ambiente escolar como uma nova organização de
ensino que ofereça condições para a formação humana integral, democrática e
inclusiva.
Para Libâneo (1999),
A educação associa-se, pois a processos de comunicação e interação pelos
quais os membros de uma sociedade assimilam saberes, habilidades,
técnicas, atitudes, valores existentes no meio culturalmente organizado e,
com isso, ganham o patamar necessário para produzir outros saberes,
técnicas, valores etc. É intrínseco ao ato educativo seu caráter de mediação
que favorece o desenvolvimento dos indivíduos na dinâmica sociocultural de
seu grupo, sendo que o conteúdo dessa mediação são os saberes e modos
de ação (LIBÂNEO, 1999, p.24).
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Os resultados obtidos nessa investigação serviram de orientação da ação
educativa, o que determinou a princípio as formas de minha atuação, ou seja, deram
uma direção de sentido à minha atividade de educar. Cabe destacar em meio aos
processos de ensino-aprendizagem duas características fundamentais do ato
educativo intencional: a atividade humana intencional e a prática social.
Neste contexto, a Sala Projeto introduziu um elemento diferencial nos
processos educativos que se manifestaram em situações históricas e sociais
concretas. Constituiu-se através de finalidades sociopolíticas a forma de intervenção
organizativa e metodológica do ato educativo com plena legitimidade, configurando o
sujeito que se educa, o educador, o saber e o contexto em que ocorre.
A partir da constituição da Sala Projeto foi necessária a busca de uma prática
pedagógica que concretizasse determinadas expectativas educacionais, solicitando
uma intervenção planejada e científica. Uma intervenção pedagógica como
instrumento de emancipação que considerasse a práxis como uma forma de ação
reflexiva, que pudesse transformar a teoria que a determinava, bem como a prática
que a concretizasse.
Sabe-se que a educação é uma prática social humana, um processo
Histórico-Cultural que compreende a teoria do ensino desenvolvimental como parte
integrante dos processos de ensino-aprendizagem aplicado aos alunos com
dificuldade de aprendizagem da Sala Projeto.
A teoria do ensino desenvolvimental foi instituída na Sala Projeto, com o
intuito de contribuir e inovar a prática pedagógica. Embora a Teoria HistóricoCultural tenha suas raízes no campo da Psicologia, o estudo foi pertinente para
aprimorar os princípios educativos no que se refere ao processo de humanização.
Os fundamentos teórico-metodológicos […] são indicadores de um modo de
organização do ensino para que a escola cumpra sua função principal, que
é possibilitar a apropriação dos conhecimentos teóricos pelos estudantes e
o desenvolvimento de suas personalidades. […] como mediação, é
instrumento do professor para realizar e compreender seu objeto: o ensino
de conceitos. E é instrumento do estudante que age rumo à apropriação de
conhecimentos teóricos a serem objetivados […] (MOURA; ARAÚJO;
SERRÃO, 2018, p. 421).

Na acepção de Davydov e Márkova (1987), a forma de propor aprendizagem
pautada na atividade de estudo teve como objetivo o domínio do conhecimento
teórico obtido pela aprendizagem de conhecimentos comuns a diversas áreas. Em
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contrapartida,

sem

esta

mediatização

do

conhecimento

não

teríamos

a

disponibilidade da aprendizagem.
O processo de desenvolvimento humano sempre exigiu de seus pares uma
interação concomitante: a teoria e a prática. A atividade prática pensante leva à
apropriação do conhecimento, no qual nossa consciência capta e reproduz o
movimento das coisas na situação real. É a ação de decidir, de comunicar e de
ajustar a rotina escolar. São ações imediatas de quem aprende a explorar, a eliminar
e a executar massivamente sem julgamento perante as circunstâncias.
Logo, “a criança deve realizar em relação a elas uma atividade prática ou
cognitiva que seja proporcional (commensurate) (ainda que não idêntica) à atividade
humana incorporada nelas” (DAVYDOV, 1988, p.23).
Sendo assim, o desenvolvimento das atividades de ensino na perspectiva
desenvolvimental contribuiu essencialmente na Sala Projeto, pois deu condições
para que o aluno com dificuldades de aprendizagem internalizasse mentalmente e
incorporasse no seu fazer os conceitos necessários para solucionar problemas de
toda ordem, mesmo diante de situações imprevistas e aparentemente novas que
aconteceram em seu cotidiano, passando a desenvolver a habilidade de organizar
mentalmente os conceitos, informações e saberes necessários para o discernimento
de “diferentes situações concretas da vida prática” (MARZARI, 2016, p. 25).

1.2 SALA PROJETO E A TEORIA DESENVOLVIMENTAL

O ensino desenvolvimental não foi uma experiência simples. Ela foi o início de
um projeto de transformação social, tornando-se um ato acima de tudo afetivo contra
o inconformismo produzido no interior da escola.
O papel principal deste projeto foi o de favorecer ao aluno com dificuldade de
aprendizagem, promover a satisfação plena acerca do contexto físico, emocional e
principalmente cognitivo. Com isso, iniciamos a quebra de paradigma que envolve o
ambiente de escolarização.
As evidentes mudanças promoveram valores como: automotivação, garra,
propósito, interesse e esperança, manifestando por meio desta teoria a
potencialidade de cada um, tanto dos alunos, como a minha própria.
Neste contexto, a maior lição foi a atitude de coragem perante o aluno, de
encorajá-lo a corresponsabilidade e ao sacrifício perante as dificuldades. Ao trazer
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essas manifestações de memória, a grande decisão foi o equilíbrio do estado
fisiológico e mental, para que o objetivo inicial do processo de ensino fosse assertivo
e intencional, assim como a condução e o domínio fossem precisos em minha
formação perante os alunos e no desenvolvimento do processo educativo.
A decisão de assumir a teoria desenvolvimental nas mãos possibilitou
enxergar, ao longo de três anos de acompanhamento escolar, novas perspectivas e
a criação de uma nova realidade.
A construção desse conhecimento específico, segundo Marzari (2016),
“requer incentivo e intenso trabalho de mediação didática por parte do professor
para que os alunos percebam o sentido da atividade e se motivem a aprender”
(MARZARI, 2016, p.122).
Entendeu-se que o trabalho de mediação pedagógica apresenta uma matriz
pedagógica constituída ao longo da experiência docente que se consagra a partir
dos “subsolos da docência que começam a ser explorados” (FURLANETTO, 2009,
p.1.114).
De acordo com Furlanetto (2009), as matrizes pedagógicas são de suma
importância para processo de ensino e aprendizagem. Pois,
“são arquivos pedagógicos que contém conteúdo coletivos e pessoais que são
acessados quando o professor se exerce nos espaços pedagógicos. Esses arquivos,
ao contrário do que se acreditava, articulam conhecimentos epistemológicos e
técnicos, mas articulam, também, saberes, crenças, mitos construídos a partir de
experiências significativas de aprendizagem. Ao aprender, além de se apropriar dos
conteúdos ensinados, o sujeito se apropria das maneiras como ele é ensinado”
(FURLANETTO, 2009, p.1.115).

Diante, desse processo desconfortável a considerar o peso, o incômodo, a
frustração concomitante, o mais importante foi desenvolver o potencial de cada
aluno inserido e concatenar com as interferências sentidas durante as evidências. A
partir disso, coube fundamentar o que é mais importante nos processos de ensino e
aprendizagem trazendo à tona, tudo que dizem respeito a nossa formação mesmo
ao subjugar o papel de cada um no contexto escolar.
Portanto, a teoria do ensino desenvolvimental ressignificou a minha
competência

pedagógica

e

o papel ativo

dos alunos na aprendizagem,

especificamente, no que se refere às necessidades de desenvolver habilidades de
pensamento e competências cognitivas constituídas ao longo dessa prática
educativa.
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Sendo assim, estabeleceu-se uma referência a partir da perspectiva do
ensino desenvolvimental. Nesse contexto, ficou evidente a aderência do conceito
fundamental de atividade de estudo, constituído no campo da psicologia soviética –
tendo suas bases no materialismo histórico dialético.
Sua essência refletiu a relação mediatizada do aluno com o professor (do eu
para com ele), nos processos de ensino-aprendizagem o que foi o ‘diferencial’ de
organização do ensino da Sala Projeto em todos os níveis de complexidade, seja de
maneira intradisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar.
Por conseguinte, fica evidente que o eixo principal do processo de ensinoaprendizagem é a compreensão da relação didática atribuída às práticas
pedagógicas.

1.3 ASPECTOS DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E SUA CONCEPÇÃO

A Teoria Histórico-Cultural pressupõe a compreensão da natureza social da
aprendizagem. No tocante, a essa ação dinâmica sendo também dialética para o
construto de uma transformação social caracterizada e defendida por Davydov – a
sistematização desta teoria como concepção destinada ao desenvolvimento de
novos processos de ensino-aprendizagem para o modus operandi da apropriação de
conceitos pelo aluno.
Segundo Sforni (2015), “os autores da Teoria Histórico-Cultural deixam pistas
para pensarmos a organização do ensino”, a fim de avançarmos em prol de uma
política de equidade escolar (SFORNI, 2015, p.379).
Inicialmente, deve-se compreender a característica principal do conceito e
para que serve ou destina-se. Chamamos isso de pensamento teórico – ação do
pensar acerca do conteúdo dado, procurando estabelecer a relação principal com o
contexto em que está inserido.
Nota-se que este tipo de pensamento requer que o aluno pense no devido
sentido dos objetos de conhecimento (conteúdo), numa inter-relação com o contexto
de âmbito escolar. Entretanto, um aspecto chamou-me a atenção ao reconhecer a
relevância do método empírico e do trabalho pedagógico de excelência. Diante da
compreensão do aporte que envolve o pensamento dialético no processo educativo,
a realidade e as prioridades de cada aluno foram percebidas com total clareza.
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De acordo com Davydov, apenas a inserção do pensamento teórico não
possibilitaria aos alunos conhecimento suficiente. Foi necessário relacionar e
contextualizar sistematicamente o conteúdo sociocultural que o aluno obteve,
mediando a teoria com a prática como prescreve a concepção da lógica dialética 1.
O pensamento teórico também foi destinado aos conceitos científicos, cujo
papel é de grande relevância ao conhecimento que se queira ter em consonância
com a apropriação do processo de ensino-aprendizagem. Apropriar-se desse
pensamento teórico é a resposta necessária que o fracasso escolar exige, quando o
trabalho pedagógico considerar que o pensamento teórico deva ser utilizado nos
conteúdos escolares para ser desenvolvido.
Dessa forma, os resultados da aprendizagem passam a ser desenvolvidos
pelas funções mentais estabelecidas durante o processo dialético, de acordo com o
objeto de conhecimento (conteúdo) ainda não relacionado com a organização do
ensino. Todavia, quando organizamos um dado elemento criam-se eixos e caminhos
possíveis para se chegar um determinado resultado.
Posto isso, considerei a organização da atividade do aluno em sala de aula,
contemplando todos os entraves demonstrados ao longo do período letivo e em que
ali se encontravam os alunos da Sala Projeto. Propiciei e norteei caminhos que se
fizeram necessários, com um olhar atento ao meu trabalho pedagógico e para quem
serviria de fato.
Esse tipo de ensino tem como foco os conceitos (teoria) para depois utilizá-los
na prática. A partir disso, o aluno consegue compreender devidamente a origem dos
objetos de conhecimento (conteúdo) e passa a estabelecer uma relação (conexão)
com o seu dia a dia, estabelecendo uma aprendizagem de acordo com o seu
desenvolvimento Histórico-Cultural.
É nesta relação mediadora que as necessidades sociais e coletivas
ultrapassam o individualismo, contrapondo todas as estruturas de modelos-teorias
pedagógicas que não obtiveram sucesso na apropriação da aprendizagem num
contexto de fracassos da escola atual.
Logo, constituímos novas relações sociais sobre a realidade educacional
pungente e transformadora perante um processo social e histórico de cada aluno
1

Dialética é um método de diálogo cujo foco está na contraposição e contradição de ideias que levam
a outras ideias; e que tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos
antigos. A tradução literal de dialética significa “caminho entre as ideias”.
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com dificuldade de aprendizagem. Logramos a apropriação da aprendizagem com
consciência e responsabilidade social em meio a uma educação escolar diluída no
tempo e no espaço.
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CAPÍTULO II

2. DA AÇÃO DE ENSINO AO MOVIMENTO DE TRANSFORMAÇÃO

2.1 AS DIMENSÕES DO TRABALHO PEDAGÓGICO E A PROPOSTA DE VASILI
VASILIEVITCH DAVYDOV

Para Davydov, o ensino desenvolvimental mantém a premissa básica da
teoria Histórico-Cultural necessária ao desenvolvimento humano, seja num processo
interligado aos fatores socioculturais ou à atividade interna dos indivíduos. Contudo,
há o entendimento de que o conteúdo da atividade de aprendizagem é importante e
necessário como conhecimento teórico-científico.
Portanto, a base do ensino desenvolvimental sempre foi objeto de
conhecimento, isto é, o conteúdo propriamente dito. Sendo assim, cabe aqui dizer
da minha responsabilidade como professora no ato de ensinar aos alunos as
competências e habilidades de aprender por si e mediando os marcos teóricos e as
demandas curriculares exigidas no ato da ação pedagógica por mim aplicada.
O objetivo desse ensino é desenvolver um conhecimento teórico qualitativo.
Ou seja,
[...] quando o sujeito transforma o material. Então, o material adquire um
propósito orientado para o objeto aprendizagem porque agora a intenção
está voltada somente para a repetição de atos que outrora levaram pessoas
a descobrir e conceituar o conhecimento teórico (DAVYDOV apud
MARZARI,2016, p.113)

Diante disso, não posso me furtar em ressaltar as dimensões com que o meu
trabalho pedagógico se desenvolveu na Sala Projeto, o que me traz uma satisfação
imensa ao retomar as memórias sobre a minha prática docente, pois foi a partir dela
que estabeleci uma conexão ampla do ensinar ao aprender ou do ensinado ao
aprendido.
A primeira dimensão ressignificada foi a organizacional, como o primeiro olhar
a observar que o contexto da prática da intervenção pedagógica seria a participação
dos alunos e de toda comunidade escolar, com o intuito de promover e disponibilizar
todo material necessário, desde a exploração da rede de atendimento social, no
acontecer diário, até a organização do ensino da sala de aula.
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Esse contexto prioritário foi devidamente disponibilizado e tornou-se
articulador entre as expectativas dos responsáveis e dos próprios alunos, ampliando
a minha prática social.
A segunda dimensão ressignificada e analisada, considerada entre todas a
mais vulnerável e adversa, foi a pedagógica. Ao retomar essa dimensão nas mãos
busquei avaliar como sucede o processo dialético da aprendizagem, no qual
encontram-se os objetivos, os conteúdos/objetos de conhecimento, as atividades de
estudo, as matérias disponíveis e, principalmente, a linguagem entre os sujeitos
aprendentes, ou seja, os alunos. Desta maneira, como seria desenvolvida a
apropriação do processo de ensino e aprendizagem pelos alunos e o processo de
interação do ensino desenvolvimental?
A

terceira

dimensão,

não menos relevante,

mas fundamentalmente

necessária, foi a social, política e cultural, discutida amplamente entre a comunidade
escolar.
Nesse âmbito, analisei a reflexão distorcida sobre o processo de ensinoaprendizagem desenvolvido no contexto escolar regular, para os alunos com
dificuldade de aprendizagem. A explicação a essa reflexão sobre a importância da
prática escolar, sua finalidade em termos subjetivos reproduziu o desnecessário – a
não aprendizagem.
A complexidade de entendimento do fazer pedagógico, da finalidade do
método no processo educativo e da prática cotidiana exigiu uma organização do
meu trabalho pedagógico, o que repercutiu de maneira preponderante na
capacidade intelectual, profissional e humana. Contudo, ao reorganizar a minha
prática pedagógica, durante a aplicação e o desenvolvimento da pesquisa, fortaleci
vínculos e potencializei novos olhares sobre a teoria e a prática num encontro com
um conhecimento digno, que revertesse o sentido do papel educacional propiciado
pela escola aos alunos.
Durante a ação educativa, repensei e reconstruí ao longo de três anos
consecutivos um vasto saber didático constituído na multitude da sala de aula. A
partir dessa concepção, uma busca incessante foi efetuada acerca da bibliografia
bastante restrita desse pesquisador formidável, Vasili Vasilievich Davydov, que
nasceu em Moscou, em 1930; ingressou no Departamento de Psicologia da
Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual de Moscou, no qual cursou
Filosofia e Psicologia, formando-se em 1953. O estudioso morreu aos 68 anos, em
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1998, tornando-se um grande estudioso da teoria Histórico-Cultural com suas
pesquisas relevantes para a organização do ensino, além de preconizar uma nova
concepção teórico-prática, a teoria desenvolvimental ou Histórico-Cultural.
Desde então, buscou-se a relevância da formação do pensamento teóricocientífico através da lógica dialética, ao integrar os conteúdos científicos e o
desenvolvimento dos processos de pensamento, disponibilizando a correspondência
entre a análise de conteúdo e os motivos dos alunos nos processos de ensinoaprendizagem.
A análise do conteúdo sempre consistiu em verificar os conceitos, de tal modo
que o “Eu Professora” conseguia exportar e extrair uma estrutura de tarefas de
aprendizagens

compatíveis

com

os

motivos

dos

alunos,

mediante

uma

fundamentação teórica sobre o conteúdo/objeto de conhecimento da disciplina e a
minha própria didática.
Observou-se a partir da leitura sobre a sistematização de ensino de Davydov
que, referindo-se a determinados aspectos específicos, como a questão da
formação de professores e o domínio teórico específico da matéria de ensino, tais
elementos fizeram-me refletir como pensam e como se sentem os alunos diante das
adversidades da escolarização que permeiam a vida escolar. Desde então, busquei
interpretar minha prática pedagógica embasada pela epistemologia do conhecimento
para compreender a construção do conhecimento em torno desta teoria.
Isso implica dizer que o objetivo primeiro do ensino é fazer com que os alunos
desenvolvam habilidades de aprendizagem de pensar por si mesmos, e o professor
deve ter a responsabilidade de organizar uma metodologia que as favoreça.
(MARZARI, 2016, p.114)
Para Davydov, o conhecimento teórico ou pensamento teórico refere-se à
capacidade de desenvolver uma relação principal, ou geral, que caracterize um
conteúdo/objeto de conhecimento e se aplique a essas relações estratégicas tais,
para análise de outros problemas específicos do conteúdo requerido no ambiente de
sala de aula.
Assim sendo, essa tarefa depende fortemente da estrutura da atividade de
aprender e da realização de todos os componentes mobilizados na prática
educativa, posto que os principais elementos dessa estruturação são essenciais
para alavancar o desenvolvimento da ação educativa sintetizada e gerenciada, de
forma a deixar as exclusões de lado e promover a inclusão social dos alunos da Sala
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Projeto, na atividade de estudo com o objetivo de desenvolver as tarefas de
aprendizagem, as ações de controle e avaliação.
A educação é um ato social por excelência, por decisão, por direção, por
disciplina, por diligência e por domínio. A educação consiste no sentimento, na
atitude, no pensamento, no processo de fundamento, nos indícios e evidências e,
por fim, na ação.
A realização da atividade de estudo na Sala Projeto foi caracterizada como
investigação que os alunos realizaram de forma dirigida e mediada. Ao
complementar as atividades de estudo, os alunos apropriavam-se dos conceitos, o
que ocorre quando são capazes de estabelecer relações entre sua própria atividade
de aprendizagem e os conceitos estudados.
Para explicitar o fazer da atividade de estudo, antes de mais considero que
seja relevante alguns direcionamentos para a aplicação do método didático: o
coletivo da classe; o objeto de conhecimento (conteúdo); a interdisciplinaridade do
estudo; a motivação; o desempenho individual e coletivo; o modo de pensar do
aluno e sua criatividade para otimizar os problemas encontrados e como resolvê-los.
Aqui apresento um exemplo de atividade de estudo sobre a COPA DO
MUNDO 2018, que ocorreu dentro de um contexto histórico cultural. Foi um aporte
pedagógico e inclusivo apresentado ao coletivo da Sala Projeto portando
representações sociais acerca do objeto de conhecimento (conteúdo) como: leitura e
interpretação de texto sobre este evento esportivo e internacional de futebol
masculino, na disciplina de Língua Portuguesa; O contexto histórico e geográfico do
país que sediou o torneio, a saber, a Rússia; A participação do Brasil e das 31
seleções nacionais e sua relevância histórica; O Brasil sendo o único país que
participou de todas as Copas do Mundo e tantas outras informações numéricas
apresentadas na atividade de estudo, como: o sistema de numeração decimal, as
operações matemáticas – conceito e construção a partir da teoria/prática. Essas
representações são imbuídas de estruturas lúdicas e elencando todas as disciplinas
para a proposta de estudo, traduzindo diversas motivações provenientes do coletivo.
Ainda, promoveu um avanço no modo de pensar sobre os conceitos teóricos e
práticos, concebidos com uma espontaneidade criativa e fundamentando os
processos de resolução de problemas para uma apropriação de aprendizagem real e
efetiva.
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Na estrutura da atividade de estudo a mediação ocorre para que haja a
apropriação da aprendizagem, por meio de outro instrumento, que é a atividade de
aprendizagem. Esse instrumento de controle permite acompanhar o processo
educativo do aluno e manter a correspondência entre suas ações expressas nas
tarefas e nos objetivos de aprendizagem.
O controle para Davydov (1988) permite ao aluno, ao mudar a composição
operacional das ações, “[…] descobrir sua relação com umas ou outras
peculiaridades dos dados da tarefa a ser resolvida e do resultado obtido”
(DAVYDOV, 1988, p.184). Assim, o controle ajuda na operacionalização
(construção) da aprendizagem.
Nesse conjunto de elementos, a avaliação possibilitou acompanhar se o aluno
assimilava o procedimento de efetuar a atividade de estudo e, ao mesmo tempo, se
os resultados das ações correspondiam ao objetivo final.
A avaliação é um instrumento fundamental, uma vez que informa aos alunos
se estão a ‘pensar’ no ensino como atividade que desenvolva o pensamento teórico,
se obtiveram o domínio dos procedimentos lógicos do pensamento (o que foi dado e
seu significado). Para Luckesi,
Essa é uma prática que exige de cada um de nós educadores: vínculo com a
profissão, formação adequada e consistente, compromisso permanente com
a educação, atenção plena e cuidadosa com todas as nossas intervenções, a
flexibilidade no relacionamento com os educandos. (LUCKESI, 2005, p. 34)

Compreende-se assim, o comprometimento constante da mediação no
processo de ensino e aprendizagem, o que implicou em determinados momentos no
anseio de submeter-me à análise do meu papel, da finalidade do trabalho
pedagógico, principalmente acerca do compromisso político, ético, profissional, do
domínio dos conteúdos, dos conhecimentos didático-pedagógicos, entre outros
elementos que envolveram a atividade diária docente.
Para isso, foi necessária a utilização de um ensino que transcendesse e
impulsionasse o desenvolvimento cognitivo dos alunos com dificuldade de
aprendizagem.
A teoria Histórico-Cultural ou teoria do ensino desenvolvimental e a teoria da
atividade de estudo, especificamente, foram difundidas como experimento didático
formativo nos processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, a Sala Projeto foi de
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certa forma um palco de transformação da organização do processo de ensino e
aprendizagem.
O materialismo dialético e as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento
fundamentaram uma inovadora teoria de base no ensino dos anos iniciais de
escolaridade

do

Ensino

Fundamental,

especificamente,

na

construção

e

reconstrução do trabalho pedagógico na Sala Projeto.
De fato, o objetivo desta prática de ensino desenvolvimental como teoria
didático-pedagógica foi de ressignificar a finalidade do trabalho pedagógico e de
intervir

no

desempenho

dos

alunos

que

aprendizagem, ao encaminharem-se para

apresentaram

dificuldades

de

o processo de apropriação do

conhecimento.
Deste modo, os saberes apropriados foram mediadores de suas próprias
atuações ou condutas diante das mudanças qualitativas que ocorreram nos
processos de ensino-aprendizagem da Sala Projeto. Tal prática promoveu a
diminuição das distâncias e a busca constante do aprender e do ensinar e viceversa.

2.2 PRÁTICA PEDAGÓGICA E A MEDIAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTUDO

Neste capítulo, enfatizo a relevância do ensino focado na formação de
conceitos, para situar o movimento de transformação ocorrido no interior de minha
sala de aula, a Sala Projeto. Pois, essa foi a forma de ensino pela qual meus alunos
conseguiram compreender a origem dos objetos de conhecimento estabelecidos por
uma aprendizagem, que denominamos ensino desenvolvimental.
No contexto das práticas pedagógicas escolares, a teoria do ensino
desenvolvimental de Vasili Vasilievitch Davydov contribuiu para inserção da
organização teórico-metodológica do trabalho pedagógico junto aos alunos com
dificuldade de aprendizagem da Sala Projeto da E.M. Thereza Magri, sendo a chave
para a apropriação dos processos de ensino e aprendizagem e seus resultados
durante a pesquisa.
A constituição de uma Sala Projeto como mecanismo de mediação precisa
ser legitimada e foi abordada através de diferentes olhares, sem menosprezar a
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prática pedagógica a ser aplicada como estratégia principal para romper as
estruturas antagônicas da aprendizagem.
A teoria Histórico-Cultural é parte do materialismo dialético, que por sua vez,
ressaltou a explicação histórica do desenvolvimento e das transformações da
sociedade por meio de contradições sociais, como resultado da própria atividade
humana.
Assim, as formas historicamente significativas e universais da atividade
prática, também historicamente originadas na vida humana concreta, foram
devidamente instituídas na Sala Projeto, com a sistematização da organização do
ensino à atividade de estudo dos alunos, para a apropriação da aprendizagem.
Para tanto, foi imprescindível que a unidade escolar e o sistema de ensino
municipal em concordância viabilizassem a implantação da Sala Projeto, dado que
essa ação consta no Regimento Comum das Escolas Municipais e encontra-se
agregada ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares.
De certo, num contexto de uma Educação Contemporânea este aparato
constituiu uma proposta de favorecimento dos processos de ensino-aprendizagem
pautada na intencionalidade pedagógica, de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, MEC,2017), em um conjunto de aprendizagens essenciais, no
qual todos os alunos devem desenvolver, ao longo da Educação Básica, seus
conhecimentos e competências, e cujos propósitos são a formação humana integral
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
À mercê de um processo formativo delegado ao atendimento para alunos com
dificuldades de aprendizagem, a atividade de estudo é um mecanismo de prática
diária da sala de aula. Diferentemente, a aplicação dessa ação nos moldes da
concepção Histórico-Cultural foi de grande relevância nos processos de ensinoaprendizagem, no âmbito do favorecimento e garantia do direito à aprendizagem.
De acordo com as acepções do pesquisador russo Davydov (1988, p.76), a
atividade de estudo é uma “tarefa de estudo” quando o sujeito aprendente adquire,
por intermédio de algo ou alguém, a apropriação teórica da realidade, associando o
conteúdo ao estudo e promovendo a real aprendizagem (conhecimento teórico).
Primeiramente, foi necessário saber o que se entendia por atividade de
estudo a partir desse questionamento. Iniciei, assim, uma reflexão sobre os estudos
de DAVYDOV (1987, 1988,1999); LAVOURA e MARTINS (2017); LIBÂNEO (2004,
2005, 2007, 2009, 2015); MARZARI (2016); PUENTES (2019); SFORNI (2003,
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2015); sobre a atividade de estudo – que num entendimento simples e particular
denominamos como exercícios que desempenham certa capacidade. Ela pode ser
considerada uma tarefa, um trabalho, uma atividade com temas contemporâneos
transversais, a ser transformada a partir da realidade em que o aluno se encontra,
tornando-se um objeto significativo educativo definido e concreto.
A partir dessa retórica, levamos em consideração o pensamento marxista de
transformação da ação para o real, da abstração para o concreto, que agrega
costumeiro e padrão. De certo, a contradição teórica do processo de ensinoaprendizagem, que tanto a teoria Histórico-Cultural defende como mudança social.
Cabe aqui ressaltar, que diversos estudos científicos sobre o ensino
desenvolvimental ocorreram fora do campo educacional. Entretanto, estudos
diversos foram efetuados no campo da Psicologia para conotar qual a importância
da atividade de estudo como experimento cognitivo em determinadas condições.
O contraditório nos leva para a excelência da atividade de estudo, como um
ato educativo e constituinte de uma prática pedagógica que não pode ser confundida
com uma mera ação.
Logo,

considerando

os estudos do pesquisador russo

Davydov,

o

desenvolvimento da atividade de estudo no contexto escolar expôs a necessidade
de uma sistematização dos processos de ensino-aprendizagem.
Assim, a apropriação do conhecimento pelo aluno com dificuldade de
aprendizagem tornou-se real pela aprendizagem construída a partir da junção entre
teoria e prática. Essa ação vai além da zona de desenvolvimento proximal apontada
por Vygotsky (1994).
Chamamos de zona de desenvolvimento proximal a distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução,
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto
ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1994,
p.112).

Por certo, além da organização da zona de desenvolvimento proximal,
relacionada aos processos de ensino e aprendizagem anteriores, julgou-se
pertinente também atentar para a correlação das atividades de estudo. Ou seja, para
uma sistematização do processo de ensino-aprendizagem de sucesso, deve-se levar
em conta a realidade e o contexto, pois, “o conteúdo principal da atividade de estudo
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é a assimilação dos procedimentos generalizados da ação na esfera dos conceitos
científicos e mudanças qualitativas no desenvolvimento psíquico da criança, que
ocorrem sobre esta base” (DAVYDOV; MÁRKOVA, 1987, p. 324)
Dessa forma, a organização do ensino transfere a prática pedagógica, a
saber, a atividade de estudo como preceito e determina sua necessidade para o
processo de ensino e aprendizagem implantado na Sala Projeto, para promoção do
sucesso e garantia de aprendizagem do aluno. Logo, esclarecemos que não se trata
de sinônimo ao que se denomina atividade de estudo, mas sim uma prática escolar
intencional respaldada por uma sistematização dos processos de ensino e
aprendizagem, promovida num ambiente contraditório, a saber, a própria escola.
Nesse sentido, a prática desenvolvida só ocorre com a mediação do
professor, cujo perfil foi cuidadosamente analisado por uma equipe técnica.
Desse modo, iniciei a ressignificação da minha prática pedagógica com a
necessidade de recuperar a indissociabilidade teoria/prática dos procedimentos
aplicados para corrigir e recuperar os processos de ensino e aprendizagem dos
estudantes da Sala Projeto. Com isso, pautamos as aulas na sistematização da
organização do ensino, com a atividade de estudo em todas as disciplinas escolares,
pormenorizando as dificuldades e apropriando-se da aprendizagem.
A Sala Projeto por si só já é uma ação educativa, pois sua constituição se dá
acerca do currículo oculto da escola e como tal inexiste nos documentos oficiais.
Figura 1- Sistematização do processo ensino-aprendizagem

Fonte: elaborada pela pesquisadora (2021)
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Entretanto, é nesse ambiente abstrato e contraditório que o papel do
mediador se torna relevante para a organização do ensino. Essa inter-relação da
teoria prática surge propondo situações e promovendo uma prática pedagógica mais
direcionada aos propósitos dos interesses escolares, como nos mostra Moretti:
Oscilando entre momentos de reflexão teórica e ação prática, e
complementando-os simultaneamente, que o professor vai se constituindo
como profissional por meio de seu trabalho docente, ou seja, da práxis
pedagógica. Podemos dizer então que dentro da perspectiva históricocultural, que ao objetivar a necessidade de ensinar consequentemente, de
organizar o ensino para favorecer a aprendizagem (MORETTI, 2007, p.101).

Por isso, a atividade de estudo de Davydov tornou-se importante para a
construção do conhecimento dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Desta
forma, a prática da Sala Projeto proporcionou uma experiência real do conhecimento
e de sua apropriação a partir de uma estruturação do ensino, de modo que, o
comprometimento com o “ensino constitui a forma internamente indispensável e
geral de desenvolvimento intelectual” (DAVYDOV, 1987, p.180).
Indubitavelmente, cabe aqui o registro dessa prática, cuja finalidade foi
atentar para um objetivo, ou motivo a promover uma ação, uma reação, um ajustar
de um conhecimento teórico transformador da prática pedagógica e do próprio
processo de ensino aprendizagem em face da conjuntura atual de Educação.

2.3 CURRÍCULO E A EQUIDADE ESCOLAR

Ao cogitar sobre as formas de organização do conhecimento, não podemos
deixar de lado as questões sobre o currículo e seu papel no ambiente escolar. Esse
panorama nos apresenta alguns apontamentos sociais que colocam em xeque o
papel da escola perante os dilemas educacionais.
Produzimos, diariamente, uma identidade individual e coletiva, que pode
construir ou desconstruir relações constituídas pelos processos de ensinoaprendizagem. Por isso, temos que nos atentar para a importância desta base e sua
constituição na organização do conhecimento e seus processos de aprendizagem.
Para Moreira e Silva (1995), “o currículo não é um elemento transcendente e
atemporal – ele tem uma história, vinculada às formas específicas e contingentes de
organização da sociedade e da educação.” (MOREIRA; SILVA, 1995, p.8). Além
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disso, o currículo tornou-se um objeto de luxo subjacente a teorias e práticas quase
não, ou poucas vezes, desenvolvidas no espaço escolar, tendo como objetivo um
determinado controle ou demonstração da eficiência social.
Estudos sobre currículos, realizados em 1974, surgem como tendências
educacionais a serem vinculadas nas escolas como o escolanovismo e o tecnicismo.
Com as novas perspectivas, as transformações sociais, políticas e econômicas
tomaram rumos diferentes do que imaginávamos. A escola teve que adaptar-se e
ajustar o currículo às novas demandas, principalmente no campo da economia até
os dias atuais.
A preocupação com a aprendizagem também

nos trouxe diversos

questionamentos sobre o fazer pedagógico, a organização do ensino em busca de
resultados sobre a apropriação e a construção do conhecimento, cabendo às
instituições uma análise profunda sobre o seu currículo e sua contribuição para a
comunidade escolar.
Conforme relatam Moreira e Silva:
[...] o conhecimento corporificado como currículo educacional não pode ser
mais analisado fora de sua constituição social e histórica. Não é mais
possível alegar qualquer inocência a respeito do papel constitutivo do
conhecimento organizado em forma curricular e transmitido nas instituições
educacionais (MOREIRA; SILVA, 1995, p.20-21).

Logo, a escola tem um papel a cumprir e deve exercer com profundo afinco a
viabilização da construção desse currículo existente.
Isto é, o conhecimento organizado para ser transmitido nas instituições
educacionais, passe a ser visto não apenas como implicado na produção
das relações assimétricas de poder no interior da escola e da sociedade,
mas também como histórica e socialmente contingente (MOREIRA; SILVA,
1995, p.21).

Esta crítica acerca do currículo inquieta-me profundamente, devido à questão
cultural na qual ele está engendrado, afinal, a compreensão natural desse processo
de mudança coube somente à escola no tocante a aplicação de uma teoria
Histórico-Cultural que aprofundasse a relação entre a teoria/prática, em prol de uma
verdadeira aprendizagem.
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Concatenadas com as mudanças, as escolas públicas municipais vêm
promovendo a construção do currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular BNCC e direcionando o atendimento ao aluno com dificuldade de aprendizagem.
Neste âmbito, o currículo oculto são os “ensinamentos e aprendizagens que
acontecem de forma implícita, ou seja, nas entrelinhas das relações que se
estabelecem no ambiente escolar” (ARAUJO,2018, p.30) e promove uma evidente
transformação educacional que só compete à escola desenvolver, como seu papel
principal - que são o ensino e a aprendizagem, ficando claro também o peso de sua
importância no processo educativo, pois é a partir dele que as necessidades dos
alunos ganham voz.
A ação determinou a aplicação de teoria e prática contemporâneas, o que
resultou na promoção dos avanços dos alunos nos processos de ensinoaprendizagem, com a finalidade de neutralizar o fracasso escolar. Os registros
fotográficos das atividades ilustrados pelas Figuras (2; 4-8) demonstram diferentes
momentos do aprendizado e envolvimento dos alunos no processo proposto e de
interação com o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.
Figura 2 – Oficinas do Saber

Fonte: a autora/Projeto Político Pedagógico (2019)
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Sendo o currículo oculto responsável por esta transformação, a constituição
da Sala Projeto ratificou a correção de fluxo e legitimou a equidade escolar. Ou seja,
corrigindo o que de errado existe nos processos de ensino-aprendizagem, assim
como a desconstrução de uma prática e/ou organização de ensino aplicada àqueles
alunos cujo fracasso foi imputado nos anos iniciais do ensino fundamental.
É durante a vivência escolar que as pessoas vão constituindo a sua
identidade, vão aprendendo sobre quem são, quais são suas origens
culturais, étnicas, raciais e vão descobrindo os diferentes valores que a
nossa sociedade atribui a essa diversidade cultural. Muitas dessas questões
são aprendidas por meio dos conteúdos ensinados de forma explícita, outras
ficam nas entrelinhas, implícitos. (ARAUJO, 2018, p.31)

Constituída acerca de um currículo oculto, a saber, a Sala Projeto tornou-se
um dos principais mecanismos de correção de fluxo/equidade, contra o fracasso
escolar e importante contribuição para o processo educacional.
Por mecanismo de correção de fluxo escolar, entende-se a ação sistêmica
encetada com o objetivo de regularizar a defasagem entre idade e série de
escolaridade dos alunos do Ensino Fundamental, podendo ocorrer sob
várias denominações, como, por exemplo, correção da distorção idadesérie, aceleração de aprendizagem e outro (PARENTE; LUCK, 2004, p.18).

Nessa perspectiva, a experiência pedagógica, a partir do currículo oculto em
que se encontrou a Sala Projeto, não absorve apenas o progresso da escolaridade
dos alunos, mas, sobretudo, encarrega-se de levá-los a desenvolver habilidades
especiais, a construir conhecimentos significativos e a melhorar sua autoestima.
(PARENTE; LUCK, 2004, p.21)
Contudo, a proposta da Sala Projeto foi instituída mediante as necessidades
educacionais do aluno com dificuldades de aprendizagem demonstradas ao longo
da pesquisa e registradas nesta dissertação.
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CAPÍTULO III

3. RETRATO DAS AÇÕES: MOTIVOS DO FAZER PEDAGÓGICO

Visto o contexto de multitude (singularidades plurais e comuns) à prática de
pesquisa, apresento a narrativa autobiográfica como metodologia qualitativa para
corroborar com a construção do conhecimento, tendo como objetivo compreender,
intervir, transformar e registrar a realidade dos alunos com dificuldades de
aprendizagem.
O pressuposto desta metodologia qualitativa é delinear o lócus da pesquisa e
retratar ao longo de minha práxis de ensino os estudos sobre a concepção HistóricoCultural e a acepção de Vasili Vasilievitch Davydov para a educação, “trata-se de
procurar soluções para se chegar a alcançar um objetivo ou realizar uma possível
transformação da situação” (THIOLLENT, 2007, p.58).
Neste contexto empírico em que se encontra a pesquisa, observa-se “a
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da
realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo” (THIOLLENT,
2007, p.16).
De acordo com a abordagem qualitativa, a narrativa autobiográfica parte do
contexto próprio do pesquisador sobre o tema proposto, além enfatizar a seriedade
científica da revisão literária efetuada acerca dos requisitos evidenciados pela
própria narrativa. Assim, a pesquisa considera de grande relevância os conceitos e
procedimentos a serem demonstrados no percurso do estudo.

3.1 CONTEXTO DA PESQUISA

A investigação foi efetuada na E.M. Thereza Magri, localizada no município de
Praia Grande, estado de São Paulo (Figura 3). Nesta investigação, foram atendidos
22 alunos do 3º ano, das séries iniciais do Ensino Fundamental, na fase silábicoalfabética do processo de alfabetização e letramento, reprovados e defasados na
relação idade-série.
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Figura 3 – E.M. Thereza Magri -Praia Grande/SP

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)

Este contexto deu-se mediante a problemática de reprovação deles no ano de
escolaridade anterior, em meio às discussões no Conselho de Classe e Série,
repercutindo de forma negativa a ausência determinante do trabalho pedagógico
enfatizado pela equipe gestora.
A partir da incapacidade do trabalho curricular efetivo, foi necessária uma
tomada de atitude da equipe gestora, propondo um mecanismo de intervenção uma ação educativa para o ano subsequente, que atendesse às necessidades
fundamentais do alunado.
Na ocasião, foram reprovados 19 alunos de uma única sala de aula com
ocupação de 25 alunos. Portanto, torna-se importante demonstrar a dimensão da
reprovação no contexto escolar, sendo alterado esse mecanismo para a aplicação
da ação educativa. Esses alunos foram reclassificados como promovidos e
encaminhados para a Sala Projeto.
Com efeito, esses resultados nos mostravam que o Projeto Político
Pedagógico não estava em consonância com o Currículo Escolar proposto pela
escola. Ademais, dados negativos como o número de alunos reprovados no mesmo
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ano de escolaridade - demonstraram a ausência do trabalho curricular efetivo na
escola e trariam prejuízos maiores no ano seguinte, em relação ao resultado do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)².
Por outro lado, a responsabilidade de mudança no cenário passou a ditar as
regras. Contudo, após amplo debate com a comunidade escolar, a equipe gestora
chegou à conclusão de que o melhor remédio para a situação caótica do momento
era a implantação da Sala Projeto com a promoção (reclassificação) dos alunos para
a Sala Projeto, para o ano de escolaridade seguinte, e com as devidas adaptações
curriculares, a partir do desenvolvimento do currículo oculto, associado à análise do
perfil do professor para garantir o sucesso da ação educativa.
A faixa etária atendida com larga discrepância - de 8 anos a 14 anos de
idade, multirrepetentes (alunos que em seu histórico escolar consta mais de um ano
de reprovação) não possuíam nenhum comprometimento cognitivo e apresentavam
clara vulnerabilidade cultural e social.
A pesquisa teve início, em 2016, com a implantação da Sala Projeto para o 3º
ano e o convite da equipe gestora para ministrar as aulas com as devidas
adaptações curriculares e suas variáveis. Ou seja, quais alunos estariam sendo
devidamente atendidos de acordo com as necessidades apontadas pela equipe
como: a correção de fluxo e a distorção idade/ano de escolaridade?
Ressalto que não seriam viáveis distorções de faixa etária numa sala projeto
com aprendizagem comprometida. Para tanto, foi efetuado um diagnóstico prévio do
histórico de vida escolar de cada aluno. Em seguida, efetuamos a aplicação de uma
avaliação diagnóstica, para que tivéssemos um parâmetro do qual partíssemos, ou
seja, a verificação da hipótese da escrita partindo do critério que os alunos
encaminhados e atendidos na Sala Projeto, deveriam estar na hipótese de escrita
silábico-alfabético.
Após verificação de todas as implicações dos processos de ensinoaprendizagem, concatenamos a partir dos estudos sobre teorias pedagógicas, assim
como a teoria Histórico-Cultural, uma concepção que determinaria mudanças
qualitativas no desenvolvimento de estratégias e novas metodologias no processo
de ensino-aprendizagem.
_______________________________
² O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador criado pelo Governo
Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
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A partir da escolha subjacente aos processos de ensino-aprendizagem, iniciei
os estudos sobre a teoria do ensino desenvolvimental, para entender o universo
desses alunos e analisar o seu pensamento em meio ao ambiente escolar confuso e
de fracassos.
[…] embora não negue a dimensão social do problema, a questão do fracasso
escolar, é, também, uma questão pedagógica que requer a investigação de situações
e práticas de ensino e que exige que sejam levadas em consideração a própria
atividade, a natureza dos saberes transmitidos pela escola, a singularidade dos
alunos, a temporalidade da história deles, a conflitualidade social; é uma questão que
requer, ainda, uma análise do próprio fracasso, que não é simplesmente o avesso do
êxito, definido pela falta, ausência, carência (CHARLOT, 2009, p. 21).

Considerando a explanação de Charlot (2009), fui surpreendida com as
acepções de Davydov, que me causaram um contágio fascinante a respeito da
formação de conceito como base para a aprendizagem.
Assim sendo, foi necessário promover uma atividade de estudo que
acompanhasse uma base curricular, interagindo com os elementos diversos e sua
estrutura tanto na teoria como na prática. Propor uma reconstrução de organização
de ensino, através da atividade de estudo com o intuito de promover a apropriação
da aprendizagem dos conteúdos não assimilados pelos alunos, foi a melhor e
necessária opção didático-pedagógico.
A partir desse fascínio sobre a proposta da teoria da atividade, foram
realizados alguns questionamentos sobre a finalidade do trabalho pedagógico. Por
que alunos frequentes não conseguem ser alfabetizados, mesmo tendo contínuas
retomadas do processo ensino-aprendizagem? Quais compreensões deveriam obter
sobre a problemática que envolve este processo de ensino aprendizagem e dos
múltiplos aspectos que envolveram?
Sendo assim, a sistematização do ensino e a reorganização prosseguiram
com a mudança da rotina de horários das disciplinas por blocos de ensino,
atendimentos individuais paralelos em sala de aula, atendimentos familiares sempre
que necessário, para estabelecer os limites e as adaptações quanto aos conteúdos
e reestabelecer os processos de ensino e aprendizagem.
A estrutura desta pesquisa tem como base o desenvolvimento dos alunos
com necessidades educacionais, a partir da inter-relação dos conceitos da teoria da
atividade de estudo determinada para a Sala Projeto em face da concepção
Histórico-Cultural, para o cumprimento dos objetivos. Tal construto demonstra o

46
conhecimento recebido e fundamentando teoricamente, a compreensão e a
apropriação da aprendizagem. Ou seja, uma relação influenciada por uma base
teórica, metodológica e didática no mundo plural que vivemos.
A Sala Projeto tornou-se um ambiente de resgate dos direitos de
aprendizagem ofertados para os alunos. Neste contexto, Libâneo e Freitas (2015)
ressaltam o valor pedagógico e didático da teoria de Davydov que
[…] oferece uma base teórico-metodológica que reúne princípios psicológicos em
função de objetivos pedagógicos e didáticos de formação do pensamento teórico
científico dos alunos. Ele defendeu como ensino mais compatível com o mundo
contemporâneo, da ciência, da tecnologia, dos meios de comunicação, da cultura,
aquele compromissado com a transformação pessoal e social do aluno, que o ajude a
desenvolver a análise dos objetos por uma forma de pensamento abstrata,
generalizada, dialética (LIBÂNEO; FREITAS, 2015, p.316).

Sob essa visão a formação do conceito no desenvolvimento do aluno da Sala
Projeto foi fundamental para a reconstrução de uma base de aprendizagem, até
então não adquirida. A aplicação dessa teoria teve como princípio a transformação
pessoal e social, com a quebra de paradigmas sobre formação e apropriação do
processo de aprendizagem pelos alunos da Sala Projeto.
Logo, não nos esqueçamos das exigências impostas pelo currículo escolar
quanto ao pensamento, análises e reflexões das ações intelectuais determinantes no
processo de apropriação da aprendizagem.
Para tanto, foi imprescindível a organização didática do profissional técnico
escolhido, pois os objetivos nesse processo foram de reconstruir e desenvolver a
apropriação do conceito dos alunos e a compreensão do uso deste conceito.
Enfatizo o uso de conceito correlacionando aos conteúdos aplicados no ambiente
escolar, por meio de leituras, interpretação e produção de textos, além de atividades
matemáticas operacionais, que ocorrem mediante o conhecimento teórico ofertado e
o prático desenvolvido.
Didaticamente, o domínio previsto e compreendido por uma profissional
técnica - o Eu professora, foi essencial para o repasse ao aluno de forma
determinante a sobrepujar o processo básico de aprendizagem escolar anterior.
Conforme a reorganização do ensino efetuada na Sala Projeto, a atividade de
estudo também proporcionou uma relação humana e transformadora no que tange
às intervenções mediadas e reais efetuadas por todos os envolvidos.
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Para Puentes (2019), a organização da atividade por “parte do professor é
indispensável para garantir o êxito do processo pedagógico. […] ele regula a
Atividade de Estudo e o próprio processo de aprendizagem da criança, dele
participando de maneira colaborativa” (PUENTES, 2019, p.16).
A apresentação e desenvolvimento dos conceitos de determinados conteúdos
escolares (objetos de conhecimento) vêm sendo muito discutidos em decorrência da
nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Diferentemente dos processos de
ensino-aprendizagem anteriores à atividade de estudo através do conceito, na qual
considero a base e condição para a aprendizagem. Isto é, a atividade de estudo tem
o papel de “normatizar o processo de aprendizagem” a partir da teoria
desenvolvimental (PUENTES, 2019, p.17).
Ao executar os conteúdos escolares de maneira abstrata e universal, a partir
do conceito, determinamos uma compreensão distinta, particular, para em seguida
obtermos a concretização do domínio do mesmo, ao qual chamamos de concreto,
de acordo com a teoria de Davydov (1987).
Esse enlace entre teoria e prática foi a maneira mais construtiva de adquirir o
sentido daquilo que foi importante no momento para aquele aluno e o ser humano
dentro dele. Ao longo deste novo processo de ensino-aprendizagem, os alunos
conseguiram obter o conhecimento e o controle sobre seu cognitivo (mecanismo
mental), ao utilizar sua percepção, memória, razão. Ainda para Puentes (2019),
“essas relações sociais que se estabelecem se dão na forma de orientação,
controle, avaliação e colaboração entre o professor e os alunos” (PUENTES, 2019,
p.17). Portanto,
[…] é legítimo considerar os conhecimentos de um lado, como o resultado das ações
mentais que implicitamente contêm em si e, de outro, como um processo de
obtenção desse resultado, no qual se expressa o funcionamento das ações mentais.
Consequentemente, é totalmente aceitável usar o termo conhecimento para designar
tanto o resultado do pensamento (o reflexo da realidade), quanto processo pelo qual
se obtém esse resultado (ou seja, as ações mentais). Todo conceito é,
simultaneamente, uma construção do pensamento e um reflexo do ser’. Deste ponto
de vista, um conceito e, ao mesmo tempo, um reflexo do ser e um procedimento da
operação mental (DAVYDOV, 1988, p.165-166).

Certamente, o aluno da Sala Projeto durante esse período de aplicação da
atividade de estudo, como um construto de seu desenvolvimento, conseguiu
adequar o seu processo de ensino-aprendizagem, pois seus fracassos foram
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ignorados, reconduzidos ao sistema de ensino sem tropeços, à aprendizagem e,
consequentemente, ao sucesso escolar.
Sabe-se que, “a participação de todos os sujeitos envolvidos não se dá na
forma de atividade isolada, mas de ações conjuntas que levam à concretização da
Atividade de Estudo” (PUENTES, 2019, p.17).
De fato, ressalto que a alteração didática aplicada provocou mudanças
latentes em todos os sentidos nos alunos, na medida em que traduzimos suas
inquietações estruturais relacionadas à aprendizagem, para a prática concreta no
interior da escola, na sala de aula. Assim, o trabalho pedagógico foi reorganizado
em sala de aula de modo a atender as necessidades dos alunos no processo
educacional.
Com isso, a concepção de aprendizagem foi modificada e efetuada uma
transformação social, haja vista que, “[…] quando formamos nas crianças a
necessidade para a atividade de aprendizagem e a habilidade de executar tal
atividade, estamos contribuindo consideravelmente para o seu desenvolvimento
pessoal” (DAVYDOV, 1999, p.2).
A valer, mediante os fatos conduzidos no percurso da Sala Projeto, presenciei
as contribuições dos próprios alunos como: seus conhecimentos, capacidades e
habilidades até então não vistos.
As expectativas e atitudes diante das atividades de estudo aplicadas deram
margem à apropriação da aprendizagem, a partir de um ambiente coletivo, mais
ajustado e eficaz, consolidando minhas intervenções compatíveis com as
dificuldades dos alunos como benefício e direito de todos.
De fato, para Heck (2017), “a inovação curricular implica relacionar propostas
novas de conteúdos com esquemas práticos e teóricos, sendo que, a riqueza dos
conteúdos condiciona as tarefas possíveis e estas mediatizam às possibilidades do
currículo” (HECK, 2017, p.153).
Enfim, a aprendizagem decorreu de uma adoção assertiva de um trabalho
pedagógico eficiente junto ao processo de ensino e aprendizagem conjunto entre a
teoria e a prática, conduzindo com precisão o propósito de ajustamentos das
capacidades, habilidades prévias, percepções, motivações, expectativas e atitudes
que priorizaram as necessidades dos alunos, resultando em uma transformação,
tanto pessoal, como social.
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

3.2.1 Pesquisa Narrativa

A partir da abordagem qualitativa, deu-se início ao estudo da pesquisa
narrativa. Apresento uma revisão bibliográfica a partir de Creswell (2014), que indica
a reescrita de toda uma trajetória de vida e experiência como uma produção de
conhecimento acerca de novos constitutivos educacionais, a considerar todas as
perspectivas filosóficas, teóricas e técnicas, que possam validar qualquer estudo
científico, além das considerações de outros autores.
Por sua vez, essa exploração é necessária devido à necessidade de
estudar um grupo ou população, identificar variáveis que não podem ser
medidas facilmente ou escutar vozes silenciadas. Todas essas são boas
razões para explorar um problema em vez de usar informações
predeterminadas pela literatura ou resultados de outros estudos de
pesquisa (CRESWELL, 2014, p.52).

A partir disso, busquei revelar os diversos mecanismos concomitantes ao
Currículo Escolar e ao Projeto Político Pedagógico da instituição escola. Moldou-se
uma experiência vivida e intencional, como fora construída através de um contexto
educacional a ser registrado, promovendo e desvendando competências e
habilidades de nosso mundo social.
É a leitura de mundo, contada de diferentes maneiras relatando a ficção, a
não ficção ou diferentes representações pessoais, sociais e interacionais em
qualquer campo de estudo.
No tocante ao campo educacional, a narratividade pressupõe elementos
estruturais comuns e exclusivos do uso da linguagem que eu - ser humano - utilizo
em meu espaço e tempo, partindo sempre do meu compartilhar de experiências de
vida, constituído de significados e de teorização da prática, em face da
contemporaneidade dos estudos científicos.
Diante disso, cabe aqui compreender a necessidade da dialogicidade da
pesquisa de Creswell (2014), que definiu, em sua obra, inúmeras características de
estudos narrativos, determinando procedimentos e constituindo-se a partir da fala do
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próprio autor, como afirma, “a pesquisa narrativa é uma abordagem desafiadora de
ser usada” (CRESWELL, 2014, p.72).
Nesse sentido, a pesquisa narrativa perpassa a própria prática, por ir além da
nossa inquietude em decorrência da experiência vivida, do dialogismo entre o
passado e o presente, em busca de respostas e atitudes coerentes com os
problemas educacionais que nos afligem constantemente. Ela transcende os
discursos em torno dos processos de ensino e aprendizagem, distinguindo cada
ação no seu tempo e espaço.
Assim sendo e parafraseando Marques e Sartriano (2017), “outros conceitos
de narrativa podem ser ampliados acerca da construção de um discurso cuja
expressão literária pode ser utilizada como um monólogo de si próprio e/ou um
diálogo da realidade” (MARQUES; SARTRIANO, 2017, p.372).
Dessa forma, temos o materialismo dialético incorporado na narratividade, de
maneira que caberá aqui compreender como uma simples mudança de percurso
ressignificou minha práxis humana e pedagógica.
É um momento ímpar e que não ocorre sempre. Aprendemos a partir da
experiência, explorando os caminhos das emoções que permeiam a Educação, que
nos mostra a importância de refletir sobre nossas capacidades e transformações no
fazer pedagógico que não pode ser apagado.
Por isso, é um desafio recordar e narrar os caminhos dessa experiência
única, ancorada na ressignificação pessoal, social e plural das práticas pedagógicas
existentes - o que constitui uma trajetória de vida marcada por evoluções e sucesso
na área da Educação.

3.2.2 Pesquisa Narrativa Autobiográfica

Os contornos da pesquisa, inicialmente, demonstraram novos rumos
apontando para uma nova releitura acerca da abordagem qualitativa. Com isso,
remeto-me ao uso da metodologia da narrativa autobiográfica que ditou a
singularidade da minha práxis humana, evidenciando a necessidade de uma
formação docente adequada para que o trabalho pedagógico fosse eficiente e
eficaz.
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Segundo Creswell (2014), a pesquisa narrativa “como método começa com as
experiências expressas nas histórias vividas e contadas pelos indivíduos”
(CRESWELL, 2014, p.68).
Sendo assim, fui motivada a contar essa experiência por meio da narrativa
autobiográfica, o que chegou a causar-me certo constrangimento, me abateu, pois
não foi uma experiência qualquer, e sim um indício, ou evidências de narrativa de
ação, mesmo que pedagógica. Seu delinear sempre será uma busca constante e
audaciosa. Sua fundamentação deu-se a partir de reflexões sobre a finalidade do
meu trabalho pedagógico e o atendimento aos alunos com dificuldades de
aprendizagem.
Baseada nas considerações de Santos e Garms (2011), “a utilização desse
método visa a não apenas colaborar com a ciência da educação trazendo novas
dimensões e conhecimentos como também colocar o sujeito na posição de
protagonista de sua formação e do processo de investigação sobre ela” (SANTOS;
GARMS, 2011, p.4099).
A pesquisa narrativa autobiográfica busca transcrever a trajetória de vida,
através de uma perspectiva teórica e fundamentada nas experiências e vivências da
minha rotina escolar e concomitante ao trabalho pedagógico exercido no espaço da
Sala Projeto.
Logo, após o enquadramento da concepção Histórico-Cultural foi projetada a
construção de um novo caminho para se chegar aos resultados.
Considerando a análise qualitativa de Minayo (2012), a pesquisa narrativa
autobiográfica é descrita como aquela
[...] constitutiva da existência humana, a experiência alimenta a reflexão e
se expressa na linguagem. Mas, a linguagem não traz a experiência pura,
pois vem organizada pelo sujeito por meio da reflexão e da interpretação
num movimento em que o narrado e o vivido por si estão entranhados na e
pela cultura, precedendo à narrativa e ao narrador (SHÜTZ apud MINAYO,
2012, p.622).

Durante esse caminho, teci a minha história pessoal e a de outras pessoas,
compondo e recompondo as diversas maneiras de contrapor os processos de
ensino-aprendizagem, ressaltando as vivências e experiências que enriqueceram o
processo educativo como um todo.
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Assim,
[...] para compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo,
porque sua subjetividade é uma manifestação do viver total. Mas também é
preciso saber que a experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no
âmbito da história coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura
do grupo em que ela se insere (MINAYO, 2012, p.623).

Concatenada com o pensamento de Minayo (2012), fez-me compreender o
papel exercido naquele momento na sala de aula. Pois, colocar-se no lugar do outro
e indagar-se sobre seu próprio conhecimento e daquilo que o outro não teve,
permitiu-me inferir sobre o meu próprio processo sócio-histórico e descobrir outras e
inovadoras experiências.
Segundo Jara-Holliday (2003), as experiências vividas “são processos
individuais e coletivos. São sempre processos sócio-histórico, dinâmicos e
complexos” (JARA-HOLLIDAY, 2003, p.227).
Ainda numa perspectiva narrativa, precisei compreender todos os movimentos
implicados na pesquisa e atentar para a interpretação intencional dos componentes
pessoais, sociais e interacionais promovidos pela concepção Histórico-Cultural e de
certo dialetar todos os elementos que a constituíram.

A pesquisa (Auto)biográfica permite que possamos estudar, escrever,
recompor e compreender as narrativas e trajetórias de vida como processos
de investigação e formação que nos permitem (re)pensar quem somos,
pensamos, agimos como professores educadores em constante
(trans)formação de si (ALVES, 2015, p.8).

Do ponto de vista didático-pedagógico, a teoria Histórico-Cultural avançou na
sua significância. Minha atuação como mediadora do processo de ensinoaprendizagem ressignificou todo o ato educativo redirecionado a Sala Projeto.
A partir dessa adequação, reconstituímos os caminhos e organização do
ensino para o cumprimento da ação educativa, frente à dura rotina escolar dos
alunos com dificuldades.
Ao iniciar a organização da rotina escolar, incorporei a personalização do
trabalho curricular efetivo sem alterar os procedimentos administrativos e
regimentais legais.
Os conteúdos (objetos de conhecimento) foram adaptados de acordo com as
necessidades reais de aprendizagem dos alunos, favorecendo o conhecimento de
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cada um, no que se refere ao letramento e alfabetização, leitura, interpretação e
produção de texto e os fundamentos das operações matemáticas tendo como base
a sistematização do ensino e a atividade de estudo.
Ao longo dessa experiência, o trabalho didático-pedagógico foi inovador.
Desenvolveu em mim, um fazer compromissado, cientificado com o conhecimento
pedagógico apropriado, enriquecendo com eficiência os sentimentos de confiança
envolvidos desde as capacidades intelectuais e as humanas.
O ensino desenvolvimental de Davydov resultou em um modo de ensinar,
conceito para além de uma perspectiva materialista histórico dialética, colocando em
xeque a zona de desenvolvimento proximal tão discutida pelos educadores.
Atualmente, o ensino desenvolvimental dispõe da ideia de que a zona de
desenvolvimento proximal, por si só, não daria conta exclusivamente das
dificuldades dos alunos, mas esta somada ao envolvimento deles nas atividades de
estudo permitiu conectar as diversas zonas de desenvolvimento proximal. Para
Marzari (2016), “essa tarefa depende fortemente da estrutura da atividade de
aprender e da realização de todos os componentes mobilizados na prática
educativa” (MARZARI, 2016, p.115). De fato, a aprendizagem somente seria
conclusiva tendo como protagonista o aluno, a partir da aplicação da atividade de
estudo, procedendo o ensino dos conceitos e a organização do ensino, adequando
os conteúdos (objetos de aprendizagem) às necessidades dos mesmos e uma
mediação concreta.
Contudo, para a sistematização do ensino considera-se que “todos os sujeitos
têm a possibilidade de aprender desde que o aprendizado seja devidamente
organizado” (FREIRE; BERNARDES, 2017, p.314).
“A teoria Histórico-Cultural apresenta outra perspectiva em relação a
compreensão do processo de ensino e de aprendizagem. Ensinar significa
fazer que o sujeito mais experiente e/ou que se apropriou dos conhecimentos
produzidos historicamente medeie a aprendizagem de quem ainda necessita
deles se apropriar. Para isso, o ensino também apresenta outra lógica de
organização, uma vez que a internalização dos saberes se efetiva, a partir
das relações que acontecem, primeiramente, no coletivo e, depois, no
individual” (MARZARI, 2016, p.222).

Desde então, a organização de ensino através do materialismo dialético
concentrou as acepções de Davydov (1987), considerando o conhecimento teórico
para a apropriação do conhecimento e finalizando seu processo com a atividade de

54
estudo adequada e intencional para a integração das ações de ensino, certificando e
corroborando como teoria didático-pedagógica para o atendimento dos alunos da
Sala Projeto e ressignificando a prática pedagógica implementada.
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CAPÍTULO IV

4. APRESENTAÇÃO DOS CAMINHOS DA PESQUISA

4.1 UM OLHAR POSSÍVEL PARA A SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO

Considerando a metodologia de narrativa autobiográfica desta pesquisa,
como já salientado anteriormente, registra-se a necessidade do aporte do referencial
teórico para complementar os estudos. Durante a pesquisa, concluiu-se que apenas
pontuar sobre a concepção Histórico-Cultural e as acepções de Davydov na Sala
Projeto não seria suficiente para adentrar nessa experiência educacional.
Contudo, o estudo também fez com que nos direcionássemos a outros
elementos importantes para entender como a mudança de teoria/metodologia, num
determinado espaço de tempo, atendeu prontamente às necessidades dos alunos
no processo de ensino-aprendizagem.
Para tanto, utilizamos a Internet para localização e recolhimento digital de
alguns documentos como fontes primárias de informação. A seleção corroborou com
a investigação, desde o início do construto até o momento, mesmo estando numa
crise sanitária de pandemia mundial - em que o isolamento social tornou inviável a
pesquisa física até o presente momento, possibilitando inferir sobre a mesma a partir
dos meios digitais.

4.1.1 Contextualização do Sistema de Ensino Municipal

Por intermédio dos meios digitais, encontramos a Lei nº 1.177, de 16 de
Dezembro de 2002, sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino do
Município de Praia Grande/SP, e disciplina enquanto documento oficial regido em
conformidade a Lei nº 9.934, de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 20 de
Dezembro de 1996.
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Em seu artigo terceiro, parágrafo V, incisos conforme seguem, ressalta a
importância de:
I- Formar cidadãos participativos capazes de compreender criticamente a
realidade social, conscientes, de seus direitos e responsabilidades;
II- Garantir aos educandos igualdade de condições de acesso, permanência
e sucesso na escola;
III- Assegurar padrão de qualidade na oferta de educação escolar;
IV- Promover progressivos graus de autonomia da escola e participação
comunitária na gestão do Sistema de Ensino Municipal;
V- Favorecer a inovação na gestão do processo educativo valorizando
novas ideias e concepções pedagógicas. (PRAIA GRANDE, 2002, sp)

Diante disso, percebi ao longo da investigação que estava presente no
Sistema de Ensino do Município de Praia Grande/SP, a ênfase na educação escolar,
objetivando um discurso acerca das ações, dos processos e estado que compõem
em instruções próprias a respeito do formar, garantir, assegurar, promover e
favorecer o desenvolvimento do aluno no processo educativo.
A normativa propõe no contexto educacional, a programação de novas ideias
e concepções acerca de um processo de ensino-aprendizagem efetivo, garantindo a
qualidade devida à Educação.
O Sistema de Ensino também gerencia todas as incumbências referentes à
proposta pedagógica. Na normativa dispõe-se o cumprimento, execução e
organização administrativa pedagógica regulamentada de acordo com o Regimento
Escolar Municipal.

4.1.2 Contextualização do Currículo

Em decorrência da pandemia que atingiu o nosso país, bem como as cidades,
como foi sinalizado, alguns documentos foram obtidos por meio digital. Este ainda
apresenta uma particularidade, por constituir um documento em formação e não
oficial, em face das discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
que o município deveria implantar no ano de 2020.
Sendo um documento em formação, seus direitos autorais são reservados à
Secretaria de Educação de Praia Grande, com acesso restrito.
O documento foi constituído por diversos especialistas em educação, sua
base foi amplamente discutida entre os professores da rede municipal de ensino, de
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acordo com os segmentos da Educação Infantil, Educação Fundamental I, Educação
Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio, com diversas
sugestões e contribuições para garantir a excelência do processo educacional.
A partir dessa ação primária, a Secretaria de Educação, em parceria com os
constituintes, promoveu um documento que norteará o processo de ensinoaprendizagem no município para os próximos anos. Ressalto que, mesmo passando
pela pandemia, far-se-á necessário adequar as exigências da Base Nacional
Comum

Curricular

(BNCC),

para

obtenção

dos

requisitos

(conhecimentos

essenciais) que todo aluno deverá obter ao longo da Educação Básica, a partir da
aplicação dos componentes curriculares.
O documento expõe um contexto educacional contemporâneo, com o
propósito de promover experiências práticas e expectativas segundo o processo
educacional ofertado pelo município.
Além disso, o segmento do ensino fundamental vem se destacando quanto ao
tratamento da diversidade, reconstruindo um documento que requer atenção às suas
variáveis, ajustando-se a novas técnicas e métodos de ensino para alcançar os
melhores resultados possíveis.

Tabela 1 - Atendimento por segmento

Fonte: Secretaria de Educação de Praia Grande, 2019.
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De acordo com a Tabela 1, a rede municipal de ensino, a saber,
especificamente no Ensino Fundamental I, atendeu 13.505 alunos, em 2019.
Seguindo as diretrizes educacionais de atendimento, as escolas da rede municipal
de ensino, além do que oferecem normalmente no ensino regular, promovem outros
meios de atendimento aos alunos de baixo rendimento escolar como: Recuperação
Paralela; Projeto de Dificuldade de Aprendizagem e Pedagogia Comunitária.
No tocante à apresentação dos meios de atendimento aos alunos,
relacionados na pesquisa, em nada foi reportada a constituição da Sala Projeto, que
evidencia algumas experiências práticas aplicadas em muitas escolas da rede.
Entretanto, não há no documento qualquer explanação sobre a ação constituinte da
prática pedagógica curricular.
Figura 4 – Atendimento a pais e alunos

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)

Esclareço que não há nada contra as ações apresentadas no documento,
mas destaco que as experiências pedagógicas pontuais e coletivas constituídas no
espaço escola são de suma importância. Sua legitimação em meio a tantas

59
experiências deve ser considerada, para que não haja interpretações equivocadas
quanto à ação educativa como estratégia contra o fracasso escolar.
Contudo, nem sempre vivenciamos ou presenciamos a riqueza do
desenvolvimento do currículo oculto (aquele que não se vê). Porém, o mesmo deve
ser relatado, apreciado e promovido como uma ação prática de sucesso,
demonstrando a sua relevância nos processos de ensino.
Figura 5 – Atividades interativas alunos/famílias

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)

Ao considerar essa ação uma evidência e suporte para o processo
educacional, não devemos menosprezar a transcendência que o currículo oculto
representa no dia a dia da sala de aula, bem como para a própria unidade escolar.
Comumente ao processo educativo, o currículo transformou-se em um
manual de recortes de experiências, voltado apenas para o momento ensejado, e
não algo constituído de direito a favorecer as diversas formas de aprendizagem.
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Para Forquin (1993),
O currículo oculto designará estas coisas que se adquirem na escola
(saberes, competências, representações, papéis e valores) sem jamais
figurar nos programas oficiais ou explícitos, seja porque elas realçam uma
“programação ideológica” tanto mais imperiosa quanto mais ela é oculta, seja
porque elas escapam, ao contrário, a todo controle institucional e cristalizamse como saberes práticos, receitas de ‘‘sobrevivência’’ ou valores de
contestação florescendo nos interstícios ou zonas sóbrias do currículo oficial
(FORQUIN, 1993, p.23).

Ademais, tenho muita clareza ao falar sobre o currículo oculto, pois ele
sustentou todo o processo de ensino-aprendizagem no interior da escola. Apesar de
ações pontuais, seus resultados são preponderantes em relação à necessidade do
aluno. Ele nasce, se desenvolve e evolui, de maneira a encorajar aquele que mais
necessita, mediando ou intervindo, seguindo o alinhamento de ações mediante o
fortalecimento do currículo real.
Indubitavelmente, poucas ações que envolvem o currículo oculto são
reconhecidas ou regulamentadas adequadamente, de acordo com as peculiaridades
de cada escola. Para Sacristán (1998), “o currículo é uma determinação da ação e
da prática, assim como o são as valorizações sobre o que é cultura apropriada”
(SACRISTÁN, 1998, p.48). A partir desse elemento, todos os envolvidos devem
conhecer as práticas desenvolvidas no interior da escola como apresentada na
Figura 6.
Figura 6 – Atividade sobre a Cultura Indígena

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)
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No tocante aos processos de ensino e aprendizagem, a dimensão pedagógica
do currículo e sua prática é essencial para uma educação legitimamente inclusiva,
ou seja, para todos e não somente para poucos.
Para Veiga (1998),
Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de
assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos
que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento
escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Neste sentido, o currículo
refere-se à organização do conhecimento escolar (VEIGA, 1998, p.8).

Por conseguinte, ao analisar a organização do conhecimento escolar neste
documento, verifiquei que a avaliação dos projetos institucionais e comuns à rede
municipal de ensino desenvolvidos, no ano de 2019, ficou à mercê da unidade
escolar e não do sistema de ensino.
O documento não explanou qualquer referência da constituição de salas
projetos e sua abordagem teórico-metodológica de atendimento ao aluno nos
processos de ensino-aprendizagem, demonstrando inapto conhecimento do
currículo oculto que cada escola constitui. Enfatiza, ainda, outras ações práticas e
secundárias para o atendimento do aluno, justificando outras medidas educativas,
que não a apropriação das atribuições (sem descrição relevante), e o registro das
contribuições experienciadas (regulamentação) da Sala Projeto.

4.1.3 Contextualização do Regimento Escolar

Destaco nesta análise o mais completo documento existente acerca de
estruturação e normatização do processo educacional diretamente ligado ao ensino,
a saber, o Regimento Escolar.
A partir desse documento, far-se-á os ditames de regulamentação e
funcionamento administrativo, pedagógico e disciplinar de qualquer instituição de
ensino, obedecendo a dispositivos constitucionais vigentes. Ele foi elaborado pela
Secretaria de Educação do município de Praia Grande, com vigência em 2018-2019,
para complementar a especificidade do PPP e diferentes diretrizes e normas acerca
da administração municipal.
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Neste contexto, o documento chama atenção por sua relevância no processo
educacional, dimensionando os aspectos administrativos, didáticos e metodológicos
de organização da escola.
Por certo, cabe aqui ressaltar o exercício da autonomia escolar presente no
documento. Para Delgado Neto (2008), “considerar a autonomia como uma condição
extremamente importante é de relevante valor para o desenvolvimento de um
trabalho verdadeiramente democrático dentro de uma escola, e para gerar reflexos
fora dela” (DELGADO NETO, 2008, p.14).
Contudo, esse currículo visou assegurar, a partir da autonomia, o direito de
cidadania e da apropriação do conhecimento para a qualidade do ensino a partir de
perspectivas individuais de cada unidade escolar.
A escola tem promovido estratégias e intervenções quanto a não
aprendizagem desafiando os sujeitos, provocando novos caminhos a partir de uma
autonomia devidamente administrada.
Ou seja,
A autonomia se refere à criação de novas relações sociais, que se opõem
às relações autoritárias existentes. Autonomia é o oposto da uniformização.
A autonomia admite a diferença e, por isso, supõe a parceria. Só a
igualdade na diferença e a parceria são capazes de criar o novo. Por isso,
escola autônoma não significa escola isolada, mas em constante
intercâmbio com a sociedade (GADOTTI; ROMÃO, 2002, p.47).

Considerando a explanação de Gadotti e Romão (2002), confirmo que a
maior transformação social ocorrida na escola é a prática da autonomia. Ela é uma
ação emancipatória e reflexiva de nossa prática pedagógica e condicionante a
qualquer exigência transformadora no processo de ensino e aprendizagem.
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Figura 7 – Atividade sobre Educação Ambiental

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)

Sem a mesma, eu não teria talvez condições pedagógicas de atender com
afinco a dialogicidade dialética do próprio processo de ensino. Portanto, ressalto que
sem uma autonomia administrativa adequada e eficiente, jamais conseguiria
desencadear um processo construtivo envolto pela educação. A minha prática
pedagógica foi reescrita a partir da evolução dos alunos envolvidos na Sala Projeto,
bem como a promoção de uma teoria didático-pedagógica como sistematização de
ensino.
Tal medida educativa trouxe uma coerência na educação acerca do processo
Histórico-Cultural

dos

alunos.

Ou

seja,

uma

reconfiguração

das

práticas

educacionais diante de outros mecanismos incompetentes de atendimento ao aluno.

4.1.4 Contextualização do Projeto Político Pedagógico

O Projeto Político Pedagógico da E.M. Thereza Magri desenvolvido pela
Prefeitura Municipal de Praia Grande, tem como órgão técnico e a Secretaria de
Educação (SEDUC), com o objetivo de atender aos dispositivos constitucionais
vigentes, de acordo com a LDB 9394/96, para a qualidade da Educação Básica.
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A escola atende ao Ensino Fundamental regular do 1º ao 5ºano de
escolaridade, sendo organizada em regime de seriação anual, divido em trimestres,
e atende a uma demanda escolar em três turnos.
A unidade escolar está localizada na periferia da cidade. A população
residente encontra-se na classe média baixa em situação de vulnerabilidade social.
A maioria dos alunos são filhos de servidores públicos da região, assim como
também atende os filhos de pequenos comerciantes, filhos de aposentados e filhos
de trabalhadores dos subempregos.
Entretanto, apesar da vulnerabilidade social, a escola é fruto da própria
transformação do bairro. Pois, foi a partir da mobilização da sociedade de moradores
do bairro que a escola foi constituída. Ela nasceu a partir das vozes de sua
comunidade local, com o intuito de melhorar a Educação de seus filhos e promover
um futuro de sucesso.
Em meio a esse movimento social estabelecido pelos moradores, a escola
passou a ser o ponto fundamental para constituto dos direitos pautados na
legislação.
Contudo, com a aplicação recente dos dispositivos constitucionais iniciou-se a
construção propriamente dita do Projeto Político Pedagógico. Essa construção,
como já foi descrita, aconteceu antes mesmo da aplicabilidade da lei de diretrizes e
bases da educação.
A partir disso, passou a ser de fato elaborado um documento de propostas e
ações concretas, considerando a escola como um espaço de formação coletiva e de
gestão democrática.
Para Garcia (2015), “a elaboração do PPP possibilita que a escola construa,
definitivamente, como um espaço de aprendizagem onde todos que nela convivem
se percebem sujeitos reflexivos, capazes, pertencentes e atuantes” (GARCIA, 2015,
p.31).
Nesse processo de construção democrática, a escola passou a delinear
novas diretrizes pedagógicas de inclusão no que concerne aos objetivos e metas
para processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, ao analisar o documento,
observei que o currículo escolar e os pressupostos teóricos são abrangentes quando
relacionados aos fundamentos da educação.
É necessário transcender os conceitos das teorias apontadas para o uso na
escola e na sala de aula. Ou seja, qual finalidade do trabalho pedagógico
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implementado na época? Como a instituição procedeu para não cometer a violação
dos direitos de aprendizagem, que tanto se discutiu na construção de seu PPP?
O grande problema da escola é a ousadia do enfrentamento posto diante da
organização do trabalho pedagógico. Para Veiga (1998), esse desafio pressupõe
colocar em prática
[…] um referencial que fundamente a construção do projeto políticopedagógico. A questão é, pois, saber a qual referencial temos que recorrer
para a compreensão de nossa prática pedagógica. Nesse sentido, temos
que nos alicerçar nos pressupostos de uma teoria pedagógica critica viável,
que parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os
problemas da educação e do ensino de nossa escola. Uma teoria que
subsidie o projeto político-pedagógico e, por sua vez, a prática pedagógica
que ali se processa deve estar ligada aos interesses da maioria da
população. Faz-se necessário, também, o domínio das bases teóricometodológicas indispensáveis à concretização das concepções assumidas
coletivamente (VEIGA, 1998, p.2).

Baseada nas considerações de Veiga (1998), as mudanças só ocorreram
mediante ação estratégica da equipe gestora, quando Diretora, Assistente Técnica
Pedagógica e Comunidade escolar posicionaram-se quanto às dificuldades de
aprendizagem que os sujeitos apresentaram ao longo de suas multirrepentências.
Sendo assim, é de responsabilidade da escola a promoção de ações que
visem à transformação de um PPP que contemple as mais variadas formas de evitar,
com a devida consciência, a propagação de uma política da não aprendizagem e
favorecer o constructo de novas formas de organização do ensino no interior da
escola.
Neste contexto em que insiro o PPP, refiro-me a um olhar mais atento das
situações díspares de concepções teóricas diante das finalidades do trabalho
pedagógico, sem uma referência concisa para a devida aplicação ao longo do
processo educativo.
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Figura 8 – Diversidade Cultural

Fonte: Projeto Político Pedagógico (2019)

Por conseguinte, é no limiar desse documento que o processo de ensino e
aprendizagem deve ser analisado e discutido coletivamente, uma vez que é a partir
dessa discussão que se constroem novas organizações de ensino e práticas
pedagógicas eficientes no contexto coletivo e não único de uma Sala Projeto.

4.1.5 Contextualização dos Temas Contemporâneos Transversais na BNCC

De acordo com o contexto histórico atual, notam-se algumas alterações
significativas apontadas por este último caminho da pesquisa, feito a partir do
acesso online, na Plataforma do Portal Educacional Cidadão PG, da Secretaria da
Educação de Praia Grande/SP.
Desde a implantação da Plataforma Digital, o sistema de ensino municipal
tem compartilhado recentes pressupostos pedagógicos do Ministério da Educação
(MEC), acerca da abordagem contemporânea para a melhoria da aprendizagem.
Comumente

aos

demais

documentos,

os

Temas

Contemporâneos

Transversais (TCTs) visam à inserção de questões sociais, como objeto de
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aprendizagem e reflexão dos alunos. Porém, não é uma nova concepção de ensino
e sim uma mudança significativa dos currículos na educação atual.

Quadro 1 - Comparativo quanto à abordagem dos TCTs

Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2019, p.5) 2

De acordo com o Quadro 1, os documentos inseridos demonstram apenas
recomendações aos sistemas de ensino. A partir de 2017, foram alterados os
dispositivos recomendáveis e agora passam a ser determinantes as normativas da
BNCC.
Diante disso, o pressuposto pedagógico acerca dos TCTs tem singularidade
com a sistematização de ensino desenvolvido na Sala Projeto. É um novo
desencadear de metodologias modificadoras da prática pedagógica que vem
promovendo uma intensa transformação no processo de ensino-aprendizagem.
Contudo, é a primeira vez que atribuem a questão da organização do ensino à
melhoria da aprendizagem em decorrência da prática pedagógica do professor.

²Disponível em http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em Jul.2020
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Considerando a implementação dos TCTs nos currículos escolares acerca
dos documentos de referência, pressupõe-se a necessidade intermitente de análise
das práticas pedagógicas, com especial atenção às teorias/metodologias que
promovem a transformação no campo educacional.
As TCTs demonstram que o viés da concepção Histórico-Cultural promoveu
de fato a construção e a apropriação do conhecimento, com ênfase na própria
didática, e organizou o ensino voltado para a contemporaneidade.
Para compreensão desta dinâmica, estabelecida pelo documento de
orientação da BNCC, é fundamental e necessária a leitura do quadro a seguir de
acordo a legislação vigente.

Quadro 2 – Primeiro marco legal de cada TCTs.

Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2019, p.16)3.

3

Disponível em http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em Jul. 2019
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Sendo assim, disciplina-se a base legal dos documentos referenciais à
disposição das secretarias de educação municipais e estaduais do país
Quadro 3 – Segundo marco legal de cada TCTs

Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2019, p.17)4

De acordo com a BNCC, a formulação dos quadros dos marcos legais citados
deu-se em decorrência da demanda social exigidas atualmente.
Logo, fica claro que as novas orientações emergem para estancar a ferida
que o fracasso escolar tem deixado nos nossos alunos e que, necessariamente, a
prática pedagógica deve ser revista para que seja consagrado o direito de
aprendizagem de todos e para todos.

4

Disponível em http://www.basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso Jul. 2020

70
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desses últimos anos, mais precisamente a partir de 2016-2017, as
ações pedagógicas desencadeadas com base no currículo oculto da escola,
denominada Sala Projeto, têm se desenvolvido como um excelente mecanismo de
intervenção contra o fracasso escolar.
Sabendo-se que a constituição dessa sala é uma ação estratégica de gestão
escolar, conduzida por uma equipe técnica, tendo o conhecimento sobre a
relevância desta ação para o Projeto Político Pedagógico. Entretanto, não cabe o
propósito da continuação desta ação a cada ano.
Logo, é importante estabelecer a legitimação dessa ação sempre que
necessário para que possamos garantir um Projeto Político Pedagógico a quem de
fato realmente necessita – que são os alunos com dificuldades de aprendizagem.
Desde o ano de 2016, a E.M. Thereza Magri tem sido habilitada a este tipo de
ação como mecanismo contra o fracasso escolar, promovendo resultados
satisfatórios de promoção do ensino e garantindo a aprendizagem.
Tal ação, contribuiu para a flexibilização do currículo escolar com novas
estratégias de ensino; a reorganização do ensino e da aprendizagem; tendo como
finalidade a importância do trabalho pedagógico; a promoção de uma avaliação real
e o acompanhamento escolar do desempenho de todos os envolvidos. Ou seja,
garantir todos os processos de ensino e aprendizagem, de modo que todos tenham
suas habilidades e competências devidamente desenvolvidas ao final do ano letivo.
Consideravelmente, o sistema de ensino deve manter-se atento às
especificidades de uma Sala Projeto, sendo que sua implantação e composição
ocorrem para amparar as ações imediatistas, no que se refere ao processo de
ensino-aprendizagem. A mesma não pode ser tomada como uma ação
insignificante, dispondo de maneira controladora e incipiente ao processo de
abertura e sua continuidade acerca de um trabalho pedagógico eficaz.
Em vista do cenário tecido pela narrativa autobiográfica, a inovação da prática
pedagógica como teoria de base nos anos iniciais do Ensino Fundamental pode
ressignificar a finalidade do trabalho didático-pedagógico da Sala Projeto?
Como resultado de uma experiência educativa, um momento marcante me fez
questionar sobre o significado de meu papel na sociedade, nesses quase vinte anos
de docência, no Ensino Fundamental. Primeiramente, a constituição de uma Sala
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Projeto com alunos com dificuldade de aprendizagem, em seguida atribuir a mim a
responsabilidade dessa missão profissional sobre relação social do ensino e do
saber desses alunos no processo de ensino-aprendizagem.
Surpreendentemente, tornei-me indispensável!
Diante disso, fui obrigada pelas circunstâncias que determinaram e
influenciaram o encontro com o materialismo dialético numa perspectiva HistóricoCultural da minha prática pedagógica até o presente momento.
As sonoridades produzidas pelos versos de um soneto têm como finalidade
manifestar-se com sentimento, com o “conciliar” da teoria Histórico-Cultural a relação
didático-pedagógica da Educação, remetendo à noção crítica dos processos de
ensino-aprendizagem. Assim como o Soneto de Fidelidade, de Vinicius de Moraes,
que ressalta e exalta um sentimento, uma intenção, uma mudança de prática quase um manifesto contra a inércia de seu meio.
Deste modo, explicitamos a transformação na condução da aprendizagem, a
relevância da finalidade do trabalho pedagógico, a partir da fundamentação teórica
empírica, embasada pela abordagem qualitativa da narrativa autobiográfica da Sala
Projeto, pela inter-relação com a concepção da teoria do ensino desenvolvimental e
a sistematização do ensino.
Precipuamente,

a

ressignificação

da

minha

prática

pedagógica

foi

convergente na relação do ensinar e do aprender e do teorizar e praticar. Pois, não é
de costume do professor ressignificar sua prática aleatoriamente. Esse exercício
somente ocorre quando a educação por si só não causa o efeito devido.
A concepção Histórico-Cultural difundida no campo da Psicologia adentrou no
campo educacional, enobreceu e enalteceu as relações sociais promovidas no
espaço da Sala Projeto. O que se fez em seu tempo - uma experiência educativa
inovadora no processo de ensino-aprendizagem.
Além disso, a vertente Histórico-Cultural, como teoria de base, fundamentou o
objeto escolhido e reconfigurou a teoria e o método acerca dos processos de ensinoaprendizagem na Sala Projeto. A sistematização do ensino proposto pelos estudos
de Vasili Vasilievitch Davydov propiciou uma condução no processo de ensinoaprendizagem não ofertado nas salas regulares, o que promoveu um ganho
qualitativo para a Educação Básica.
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Nesses três anos de trabalho pedagógico ministrado na Sala Projeto,
vivenciei a verdadeira educação transformadora com teoria desenvolvimental,
consolidando e reconstruindo a minha prática pedagógica.
Ao longo desse percurso, a Sala Projeto foi sendo constituída e reconstituída
como um espaço transformador. Asseguramos os direitos de aprendizagem dos
alunos - equacionamos suas dificuldades de aprendizagem e devolvemos aquilo que
em algum momento de suas vidas havia se perdido.
Essa experiência na Sala Projeto decorreu de uma ação imediata contra a
ineficiência do processo educativo presente naquele momento. Os apontamentos
explanados na época não consubstanciavam um trabalho pedagógico efetivo e
coerente com o próprio projeto ideológico da escola e dos padrões do sistema de
ensino municipal referenciado.
Logo, toda ação desenvolvida fortaleceu cada vez mais o meu desejo, o
propósito, o interesse e a esperança de contribuir com os avanços da educação,
principalmente, para os que mais necessitam de atendimento.
A partir dessa ação didático-pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem
tomou uma proporção transformadora e evidenciou atitudes que marcaram
intensamente minha docência, até então, ainda não registradas ao longo de toda
minha experiência como professora responsável da Sala Projeto.
Para tanto, exigiu-se entrelaçar os caminhos da pesquisa a partir dos
elementos importantes da narratividade trazidos por mim como pesquisadora. A
partir da pesquisa online, foram efetuadas leituras sobre os elementos acerca da
legislação municipal, como o Sistema Municipal de Ensino, o Currículo em
Construção, o Regimento Escolar, o Projeto Político Pedagógico e os Temas
Contemporâneos transversais da BNCC.
Na verdade, em termos de limitações a única variante foi a memória, porque
poucos elementos concretos de registro foram resgatados (documentos, fotos e
outros registros). Mas, nada disso me impediu de relatar a minha experiência que
continua enriquecedora e ressignificada até o momento presente.
Em suma, ressignificar a prática pedagógica é encontrar algo que estava
ausente, algo que não foi apresentado em circunstâncias normais e que são
descobertas incorporadas na sua rotina diária. Logo, o fazer e o aprender dialogam
ao mesmo tempo - isso é o que faz a transformação na Educação.
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É assim que obtemos a certeza de que a aprendizagem ocorreu devidamente
- não no momento escolar correto, mas, quando é possível acrescentar uma nova
oportunidade, uma outra chance - como a que foi oferecida a esses alunos com
dificuldade de aprendizagem e que correspondem hoje ao mesmo nível de
conhecimento dos demais alunos das salas regulares. Ou seja, obtiveram ao longo
dessa

sistematização

do

ensino

a

garantia

compreendendo e transformando a sua realidade.

do

direito

à

aprendizagem,
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Apêndice 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS N°466/2012, MS.

Prezado Sr. ou Sra.

Emileni Beato Correia
Diretora da E.M. Thereza Magri.

Esta pesquisa é sobre A SALA PROJETO E A CONCEPÇÃO HISTÓRICOCULTURAL COMO RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA NARRATIVA (AUTO)BIOGRÁFICA,
que está sendo desenvolvida por mim Magna Gois de Almeida, aluna do Curso de
Mestrado Internacional em Educação da LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL –
UNILOGOS®, sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Fofonca.
O objetivo do estudo é investigar a constituição da Sala Projeto, no espaço
escola e a prática conduzida como estratégia mediadora de rompimento das
estruturas curriculares, a partir da teoria Histórico-Cultural, do materialismo
dialético e a concepção de Vasili V. Davydov, a saber a sistematização da
organização do ensino frente ao equacionamento das dificuldades de
aprendizagem e sua contribuição para a rede pública municipal de ensino.
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A finalidade deste trabalho é contribuir para uma reflexão sobre os processos
de ensino-aprendizagem dos alunos com dificuldades de aprendizagem e a
implantação de uma teoria metodológica de sistematização da organização do
ensino para a Sala Projeto e a ressignificação da prática pedagógica.
Solicitamos a sua colaboração para aplicação de questionário sem
identificação e ou entrevista, como também sua autorização para apresentar os
resultados deste estudo em eventos da área de educação e publicar em revista
científica nacional/ou internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu
nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos que essa pesquisa é de cunho
qualitativo sem qualquer desconforto para os participantes da pesquisa.
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntaria e, portanto, a
senhora não é obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades
solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a
qualquer momento desistir do mesmo, não sofrera nenhum dano, nem haverá
modificação na assistência que vem recebendo. A pesquisadora estará a sua
disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer
etapa da pesquisa.

_____________________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a) responsável
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Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo
proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes
deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como
também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados para fins
científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente que receberei uma
via desse documento.

Miami, FL, _____ de _______________ de __________

______________________________________
Assinatura do participante ou responsável legal

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar
para a pesquisadora MAGNA GOIS DE ALMEIDA. Telefone: 13-997588001.

