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ABSTRA CT: It was scrutinized a text produced by a pupil who, up to the previous year 
(5th grade), could neither r ead nor write. Th e relevance of such analysis lies on the 
search for the comprehension of how the Construction of the Linguistic Performance 
arises from text production and , to a  great d egree, interaction. 
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0. Introdução 
 

Este trabalho en foca u ma situação em sal a de aula de uma escola da rede 
estadual de ensino (São Paulo), buscando ap reender aspectos do pro cesso da constru ção 
da co mpetência lingüística na p rodução de textos, relacionando-os às estratégias 
pedagógicas utilizadas , fundamentad as n a teo ria d e Vigotski. 

Trata-se de u m estudo co m alunos em área rural, d a 6 ª série do ciclo 
fund amental, e em especial uma aluna, que até a 5ª série não sabia escrever, estando em 
pleno processo de apropriação da es crita por o casião da elaboração d este trabalho .   

Nosso referenci al teórico é o trabalho de Vigotski, que afi rma que o 
desenvolvimento e ap rendizado são interdep endentes , e a aquisição da linguagem e seu 
desenvolvimento se realizam em ambientes  de rica interação social. Para o autor, 
enquanto a linguagem oral se dá d e forma espontânea, a linguagem es crita depend e de 
u m trabalho que requer aten ção e es forço  enormes, t anto do aluno qu anto do pro fessor 
(Vigotski, 1999). 

Os problemas de co mp etênci a lingüística - o conheci mento  que o 
falante/intérp rete possui sobre a língua de sua co munidade e utiliza para a constru ção 
das expressõ es que co mpõem os seus textos, orais e escritos, formais ou in formais - são 
detectados e trabalhados atrav és da produção de texto. Neste trabalho, o pesquisado r, 
que é também o próprio pro fessor, coloca-se ago ra nu ma posição de avaliação e refl exão 
de sua p rática, b em co mo  de p esquisar e comp reender a construção da competência 
lingüística de seus  alunos.  

 
1. Percurso Metodológico 
 

O episódio es colhido para análise foi extraído de três aulas dupl as (co m 
duração de 110 minutos cad a), em dias subsequentes, da 6 ª série. A sala é co mposta por 
36 alunos, dos quais ainda 9 apresentam sérias dificuldades na leitura e na es crita. A 
análise foi baseada nos registros do diário de bordo da turma - escrito por u m aluno 
indicado pelo pro fessor em cad a aula, nos textos produzidos pelos alunos e no relato do 
diário de campo da próp ria p ro fessora/ p esquisadora. 
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É i mportante ressaltar que o trabalho pedagógico nessa sala de aul a tem sido 
desenvolvido pela mes ma pro fessora desde que os alunos ingressaram na 5ª s érie, do 
ano anterior e continuam até a p resente data, na 6ª séri e. A mes ma pro fessora 
aco mpanh a, há alguns anos, os alunos desta escola rural nas quatro últimas séries do 
ensino fund amental (5 ª a 8ª), o que tem possibilitado um olh ar longitudinal no 
desenvolvimento destes  alunos. 

Buscamos en focar o processo de p rodução de uma aluna a qu em chamaremos, 
neste trab alho, de Jocasta; aluna est a que produzi a muito pouco até o momento , sendo 
que na 5ª série sequ er sabia ler e es crever. Todos os nomes apres entados aqui são 
fi ctícios. 
 
2. O Episódio 
 

O episódio analisado iniciou-se com a leitura, pelos alunos da fábula Os Olhos 
Da Onça (Coletân ea, 2000). Na pri meira seqü ência, os alunos fizeram a leitura 
silenciosa, depois oral, pesquisaram o vocabul ário no dicionário, trabalharam o discurso 
direto e a paragrafação . N a outra s eqüên cia, após a retomada das discussõ es, os alunos 
produziram o texto , e na terceira, foi  trab alhada a reescrita e a prática lingüística. 
 
Primeira Seqüência.  
 
Primeiro Turno  
A pro fessora sugeriu  que os alunos s e aco modassem co mo quisessem. Sentaram no 
chão bem pró ximos uns aos outros. Estavam atentos e em silêncio. A pro fessora dirigiu-
se à lousa e colocou a p roposta d e trabalho. 
 

Projeto: Magia da  Leitura. 
Livro: Alguns Contos  e Fábulas da A mérica  do Sul. 
Fábula: “Os olhos da  onça ”. 
 

Os alunos fariam leitura silenciosa e oral, vocabul ário, discurso direito e p arag rafação. 
Ao que parece, os alunos já estav am h abituados à dinâmi ca d essas aulas . Portanto já 
respondiam positivamente à demand a d a pro fessora qu ando solicitados  a particip ar. 
Prof: O que vamos fazer? (alguns alunos respondem). Todos devem fazer a leitura 
silenciosa.  Jocasta distribui os livros a pedido da pro fessora. Todos lêem atentamente. 
Silêncio total  na s ala. 
Prof: (Depois de algu m tempo ) Bem , acho qu e todos já leram. Agora faremos a leitura 
oral em duplas. A pro fessora convida u ma dupla e pergunt a qual parág rafo pretendi am 
ler e sugere algo acerca de p rocesso  da escolh a d e trecho a ser lido. 
Profa.: Jocasta e Roberta, leiam o parágrafo que escolheram. 
Jocasta: Não prôooo. Mas em seguida, lê. 
Profa.:  Jocasta, e Rob erta, vocês leram  muito bem. 
A pro fessora convida out ras duplas ,  p ara lerem. As duplas l êem u ma de cad a vez. 
Tod as lêem. 
 
Segundo  Turno 
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Profa.: Agora vamos estudar as pala vras des conhecidas. 
Podem continuar em grupos. Usa u ma din âmi ca para formar os grupos. 
Simone: Posso distribuir os dicionários professora? (Todos os alunos receb em os 
dicionários). 
Profa.: Vo cês irão trabalhar em  grupos de 04  pessoas, mas todos deverão escrever no 
caderno. Quais serão  as palavras que irão pesquisar? 
Alunos: tapir, retorquiu, abutr e, órbita (Pro fesso ra v ai escreve na lousa) 
 
Durante todo trabalho co m o vocabulário , Camila au xiliava Aline a en contrar as 
palavras  no dicionário e Julian a soletrav a as letras  para Letícia escrever. Da mes ma 
forma, Roberta e Mauricio, o rientavam Jocasta e Paulo . Rob erta dizi a algu mas letras 
que formavam as palavras solicitadas por Jocast a. A cl asse toda particip ava. Havia u ma 
interação  entre p rofessora-aluno-objeto, no caso, o texto. A Professora circulava entre 
os grupos au xiliando na solução de problemas qu e os alunos n ão cons eguiram resolver 
independentemente. Os co mpanheiros mais capazes au xiliavam aos que demonstrav am 
dificuldades. 
 
Terceiro Turno 
Profa.:  Terminaram o vocabulário, agora vamos fazer a interpretação do texto (Foram 
levantadas  dez qu estões). 
Profa.:  Podem continuar em  grupos. 
Todos  respond em as questões. 
Profa.:  Não vou corrigir individualment e. Vou corrigir na lousa e va mos discutindo.  
Os alunos fazem muito barulho. Todos querem responder. Discutem e a pro fessora 
interfere. 
Profa.: Assim não dá. Vamos falar um grupo d e cada  vez. Olhe o qu e já combinamos. 
Terminam a correção e saem  p ara o  recreio.  
 
Segunda Seqüência. 
 
Quarto Tu rno 
A Pro fessora colocou  a proposta de t rabalho: Reescrita da Fábula:  Os olhos da onça 
Camila distribui as folh as. 
Profa.: Vocês podem acrescentar ou mudar os animais. Dar um título. Não se esqueçam 
da paragrafação e do discurso direto. Os alunos  que quis erem  podem ilustrar o texto . 
Dulcelen a: Professora., vou es crever sobre o meu ca chorro Bob. Dulcel ena, na 5ª série, 
não lia e escrevia com muita di ficuldade. 
Danila: Profa., olhe aqui: “Incherida ”está correto? 
Profa.: Não Danila. A  pro fessora vai  à lousa e es creve enxerida. 
Sidnei, au xiliado por Maxu el produz o texto com o titulo A Lição da Tartaruga. Letícia 
produziu o  texto co m o au xílio de Roberta. 
 
Quinto Tu rno 
Cleyton, embora com muitos p roblemas ortográfi cos,  já aprop riou-se da  estrutura do 
texto. Fez um texto co m início, meio e fim. Cleyton  faz p arte do  grupo  de alunos que 
não liam e nem produ ziam texto  na 5ª séri e. 
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Jocasta fez o  texto sem o au xílio da p ro fesso ra. 
 
Sexto Tu rno 
Maxu el: Prof essor, o que é solidário? 
Profa.: Solidário é aqu ele qu e apóia, que ajuda o  outro. 
Profa.: Vamos  acabando, já esta quase no horário do  sinal. 
Terminaram o texto e o ilustraram 
 
3. Análise do  Episódio 
 

A análise deste episódio nos lev a a reto mar o que Vigotski (1999) chamou de 
“ Zona de Desen volvim ento Proximal  como  sendo aqu elas funçõ es que ainda não 
amadurecera m, mas que estão present emente em  estado embrionário. Essas funções 
poderiam ser chamadas de “Brotos” ou “Flor es” do desen volvimento ao invés de 
frutos do desen volvimento”(p. 113). 

O episódio indica o desenvolvimento desses “ brotos” através da mediação 
pro fa-aluno e aluno-aluno (quando Camila e Julian a au xiliavam Aline e Letícia, por 
exemplo). 

A pro fessora procura motivar os alunos; estabelece e explica a atividade que 
vai ser d esenvolvida. Busca coord enar as ações dos alunos . Na verdade, o p apel do 
pro fessor é muito i mportante. 

Analisando o pri meiro turno , vemos que a p ro fessora inicia a aula 
apres entando o roteiro de trabalho , introduzindo alguns elementos da metodologia de 
trabalho que s erá utilizada naqu ela aula, já conhecida da class e. 

No segundo turno  ficou claro o estabel ecimento da Zona de Desenvolvi mento 
Proxi mal (aluno/aluno) qu ando Camil a e Juliana au xiliavam Aline e L etícia. Sozinha 
Aline não podia encontrar as palavras, e Camila fazia junto co m ela, propici ando a ela a 
exp eriên cia conjunta. Assi m co mo  outras dupl as, Roberta soletrava p ara que Jocasta 
escrevesse. Esta não o  faria se não  tivesse ajuda, ao p asso que a p artir dessa produ ção 
conjunta, pôd e ir  ap ropriando-se do  próp rio texto. 

Estabeleceu-se a Zon a de Desenvolvi mento Pro ximal  entre pro fessor/aluno,  
quando a pro fesso ra circulava entre os grupos orientando -os em di ficuldades que não 
conseguiram resolver d e forma independ ente. 

No terceiro turno , observa-se qu e o discu rso da professora não possui u m to m 
de arbitraried ade ou de imposição de normas , na medida em que p rocu ra resgat ar algo 
que já foi negociado ant eriormente, num mo mento de interlocu ção  com os alunos . 

O quarto turno é marcado pel a proposta de trabalho a ser realizado pela 
pro fessora no  sentido de mostrar as  formas  de participação dos alunos no p rocesso da 
produção  de texto. “Vocês deverão reescrever  a historia. Podem acrescentar novos 
personagens, criar outros, dar títulos. Não se esqueçam da paragrafação e do discurso 
direto”. 

Nesse discurso, perceb e-s e que a pro fessora está dirigindo a atenção dos alunos 
para os aspectos estruturais  organizacion ais do t exto. 

Nos quarto, quinto e sexto turnos d estacam-se a interação social , valor 
determinante que é dado por  Vigotski. Suas refl exões sobre a “ lei de dupla formação ” –  
pri meiro as experiências na relação social, para depois serem intern alizadas -  e de Zona 
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de Desenvolvi mento Proxi mal – realizar co m o outro aquilo que não pod e ser feito 
sozinho, tamb ém são pertinentes nestes turnos. A professora é a mediadora entre o 
aluno e o  conheci mento, criando  condiçõ es para que o  aluno lide co m di ferentes 
situações que exijam dele tal co mpetência. 

No quinto turno, Jocasta, aluna que não lia e não escrevia na 5.ª série, já 
produziu o seu texto sem au xílio da professora ou da companh eira. O processo de 
leitura e escrita está sendo internalizado por ela. Esse processo deixou de ser 
interpessoal e passou a ser u m p rocesso intrapessoal, quando ela produz o seu texto sem 
auxílio. Mas sabemos que “ess e processo continuará a existir e a mudar como uma 
forma externa de atividad e por um longo período de tempo , antes de internalizar-se 
definitivamente”(Vigostki, 1999, p. 75). 

O texto que segue foi produzido por Jo casta, sendo representado aqui co m a 
mes ma estrutura e forma da escrita. Pode-se dizer que no momento em que Jocasta 
produziu este texto ainda não dominava os elementos ortográficos, e alguns 
organizacionais. Entret anto pode-se p erceber a coerênci a em sua produção. 
 
Os olhos da on ça brilham 
como uma  estrelas. 
Todos os animais  faram moas 
com a  onça 
Um Dai eu fiquei  com  dó da  onça 
A onça chorou de medo da  tartaruga 
Quando a tartaruga foi 
embora. A on ça ficou  contente 
Quando os animais 
ficaram sabendo qu e 
a tartaruga tinha ido embora 
eles ficaram felizes 
No  outro dia Quando  a tartaruga foi embora eles fizeram 
a festa em co menoração 
 

A produção textual bas eia-se em co mplexos fatores . A produção em g rupos, 
auxiliad a pela pro fesso ra, foi de grande i mportân cia para o progresso d e Jocast a. Tanto 
o grupo, quanto o pro fessor podem contribuir para o aprendizado do out ro (aluno). 

A leitura deste t exto produ zido por u ma aluna cuj as di ficuld ades p areciam, 
num pri meiro mo mento, insolúveis, nos mostra o potencial de u ma criança, quando tem 
oportunidade de trabalho em conjunto co m alunos e professores , e princip al mente, 
quando sente que é capaz de produzir . À pri meira vista pode parecer pouco o que 
produziu, mas em co mparação co m o que fi zera at é então, foi u m grande salto, que 
serviu co mo estí mulo  e segurança à próp ria p rofessora/pesquisadora. 

Para Vigotski, a construção do conh eci mento só pode s er realizada nas 
interaçõ es sociais. Não há u ma seqü ência universal de estágios cognitivos a ser seguida 
para todas as cri anças . A constru ção do conheci mento depend e essencial mente da tro ca 
e constru ção  conjunta. 

Basta qu e o p ro fessor perceba e valorize cada salto de seu aluno, p ara que 
possa propiciar di ferent es oportunidades e condições para que novos saltos ocorram, no 
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sentido da construção da co mpetênci a lingüística, que se fará a p artir  da p rópria 
produção  do aluno. 

 
 
 
RESUMO: Este trabalho analisa o processo da  produção de um texto por uma  aluna 
da 6ª série que até o ano anterior não dominava a es crita. A importância desta análise 
está na busca  da co mpreensão de como s e realiza a  construção da comp etên cia 
lingüistica através da produção  textual e, principalmente, da intera ção social.  
 
PALAVRAS-CHA VE: Co mpetência Lingüistica, Interação, Zona  de Desen volvimento 
Proximal 
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