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Resumo 

A seguinte questão de pesquisa é discutida neste trabalho: quais atividades de alfabetização e 

posturas da professora propiciam o trabalho colaborativo entre as crianças? A pesquisa, em 

andamento, tem como objetivos identificar práticas que favorecem o trabalho colaborativo e 

analisar formas de ação da professora que auxiliam as crianças a criar modelos de interação 

favoráveis ao trabalho colaborativo, incidindo sobre o processo de aprendizagem da escrita e 

da leitura. Trata-se de uma investigação qualitativa, cuja metodologia é constituída por 

material coletado em sala de aula, por meio de vídeos e registros em diário de campo, feitos 

pela professora-pesquisadora, em sua classe de 1º ano, de uma escola da rede municipal. Os 

resultados parciais, decorrentes de análise temática (MINAYO, 1993) indicam que o 

desenvolvimento das atividades de alfabetização, especialmente quando se faz uso de letras 

móveis ou de tarefas de escrita espontânea, realizadas entre pares, são facilitadoras do 

processo de aquisição da escrita. Mostra que determinadas posturas da professora favorecem o 

trabalho colaborativo, servindo como modelos de interação, como guias para as crianças 

ajudarem os colegas, sobretudo em situações de atividades realizadas entre pares. 

 

Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Prática pedagógica. Trabalho colaborativo. 

Modelos de interação. 

 

Introdução 

 

Este trabalho vincula-se a pesquisa em andamento, conduzida por professora de 

educação básica, bolsista de projeto financiado no âmbito do Observatório de Educação da 

CAPES. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como foco de investigação entender 

quais atividades de alfabetização e posturas da professora propiciam o trabalho colaborativo 
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entre as crianças de 1º ano. Ao investigar a prática pedagógica desenvolvida pela professora-

pesquisadora, situa-se no âmbito das pesquisas dos professores (MIZUKAMI, 2003). 

O fato dos alunos trabalharem em grupos, sistematicamente, não garante a ocorrência 

da colaboração efetiva, momento em que o aprender com o outro também é objetivo de toda e 

qualquer atividade proposta para ser realizada em grupo. Por meio da análise da prática 

pedagógica da professora-pesquisadora, em sua sala de aula, percebemos que para a 

efetivação do trabalho colaborativo é preciso que o professor seja um modelo para os alunos 

do como se pode auxiliar o colega para que ele seja beneficiado em seu processo de 

aprendizagem. Notamos também que o modo como o professor realiza as intervenções 

durante a condução das atividades é um meio produtivo, que serve de guia para os alunos 

entenderem e valorizarem os saberes uns dos outros e prestarem ajuda. 

A aposta é de que o trabalho colaborativo facilita o processo de aquisição da escrita e 

cabe ao professor a tarefa de organizar, planejar e promover o desenvolvimento de uma 

cultura de colaboração em sua sala de aula. Wells (2001) sugere que o professor precisa criar 

condições em sua sala de aula para que ali se constitua uma comunidade de indagação, ou 

seja, um espaço onde os alunos discutem e relacionam a teoria com a prática e também 

reflitam sobre suas ações. 

Diferentes pesquisas (CANDELA, 2002; DAMIANI, 2000, 2008) indicam o trabalho 

em grupo como uma forma de organização da prática pedagógica que pode qualificar o 

processo de aprendizagem dos alunos. Sendo este tão proveitoso, é curioso perguntarmos por 

que, muitas vezes, o trabalho em grupo não é utilizado pelos professores que atuam em 

classes de alfabetização, visto que o processo de aquisição do sistema de escrita alfabético é 

complexo e exige uma série de abstrações e relações (MORAIS, 2012) que podem ser 

produzidas e ampliadas em situações de colaboração e troca entre crianças e adultos, em torno 

dos objetos de aprendizagem. Nessa direção, sustentamos que o trabalho em grupo, quando 

bem planejado e organizado, pode facilitar, aprimorar e consolidar o processo de aquisição da 

escrita dos alunos do 1° ano do ciclo de alfabetização. 

Na sequência, apresentamos alguns elementos teóricos sobre como a criança aprende e 

como se apropria da escrita. Após, descrevemos os procedimentos de coleta dos dados e, por 

fim, apresentamos resultados preliminares decorrente do processo de análise. 

 

As apostas teóricas 

A teoria piagetiana sustenta que o conhecimento é construído e não simplesmente 

transmitido. Na educação tradicional, professor e método são o centro do processo de 
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aprendizagem; na perspectiva construtivista, de base piagetiana, a criança é o centro, ou seja, 

o como aprende passa a ser ideia central para todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Piaget (1995), o conhecimento não é uma cópia da realidade, pois o sujeito o 

constrói por meio de diferentes processos, como os de assimilação e acomodação. Para isso, é 

importante que tais processos sejam realizados a partir do concreto, colocando a criança em 

situações-problemas que a auxiliem a entrar em conflito cognitivo, porque, o estar em conflito 

permite que a criança avance em seu desenvolvimento e aprendizagem, construindo seu 

próprio conhecimento. 

Com base nos estudos de Kramer (2002) e Carretero (1997), problematizamos a noção 

de que o desenvolvimento gera a aprendizagem, ou seja, conforme a criança avança nos 

estágios, mais aprendizagens poderão ser abstraídas. Kramer, em seus estudos, explica que, 

para Piaget, “é o momento do desenvolvimento da criança que determina que ela internalize 

ou não aquele dado que vem de fora” (2002, p.120). Ampliando o campo de referências sobre 

o como a criança aprende, entendemos, embasadas nos estudos de Vygotsky (1998), que a 

aprendizagem pode gerar o desenvolvimento do aluno e que o papel do professor é 

fundamental porque age como um mediador entre conhecimento e sujeito, papel que é 

exercido pela linguagem. “A gente não nasce com os sentidos e os significados já construídos 

e não os constrói apenas na relação com o objeto” (KRAMER, 2002, p. 121), mas, é na 

interação com o outro que também construímos possibilidades e estruturas cognitivas e 

emocionais que permitem o processo de aprender algo sobre o mundo e as coisas. 

Ausubel, ancorado nos estudos de Vygotsky, apresenta o conceito de aprendizagem 

significativa (AUSUBEL apud SALVADOR 2000) como sendo aquela em que o aluno 

realmente compreendeu e, por isso, o conhecimento ou conteúdo, que estava em processo de 

aprendizagem (ZDP), passa a fazer parte de sua zona de desenvolvimento real (ZDR). Para 

que ocorra a aprendizagem significativa, é necessário que a estrutura cognitiva prévia do 

aluno se articule com o material ou conteúdo de aprendizagem. A ZDP é o local onde ficam 

os conhecimentos que estão sendo amadurecidos, que, posteriormente, passam a fazer parte da 

ZDR, o que pode resultar na aprendizagem significativa. 

Partindo dessa concepção de como ocorre a aprendizagem, várias estratégias didáticas 

podem auxiliar o professor a ser um mediador durante o processo de construção do 

conhecimento. Entre elas está o trabalho colaborativo. Com base na ideia de Vygotsky (1998) 

de que o desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem pelas interações sociais, algumas 

pesquisas (MOYSES, 1997; COLAÇO, 2004) tem investigado sobre a importância do 

trabalho em grupo. 
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Percebemos que em estudos sobre o trabalho em grupo, os termos colaboração e 

cooperação são usados como sinônimos para designá-lo. Porém, Damiani (2008), ao realizar 

uma pesquisa que tinha como objetivo entender os benefícios e desenvolvimento do trabalho 

colaborativo, refere Costa (2005), que defende a presença de uma diferença etimológica entre 

os dois termos: 

 

(...) embora tenham o mesmo prefixo (co), que significa ação conjunta, os termos se 

diferenciam porque o verbo cooperar é derivado da palavra operare – que, em latim, 

quer dizer operar, executar, fazer funcionar de acordo com o sistema – enquanto o 

verbo colaborar é derivado de laborare – trabalhar, produzir, desenvolver atividades 

tendo em vista determinado fim (DAMIANI, 2008, p. 214) 

 

Com base na diferenciação proposta por Damiani (2008), na cooperação existe uma 

ajuda mútua durante a execução das tarefas, embora não seja fruto da negociação conjunta. Já 

na colaboração, o objetivo central é a tomada de decisão conjunta e, portanto, tudo precisa ser 

discutido coletivamente. Na pesquisa que estamos conduzindo, assumimos o termo 

colaboração ou colaborativo como forma de caracterizar as ações realizadas em grupo, seja 

como meio ou fim das propostas conduzidas pela professora-pesquisadora. 

Acreditamos, portanto, em uma educação interacionista sustentada pelas ideias de 

Piaget e Vygotsky. Defendemos que a sala de aula pode ser um ambiente de indagação, onde 

os alunos criam hipóteses e as experimentam, questionando e, assim, exercitando a 

aprendizagem significativa. Apostamos no trabalho com grupos colaborativos porque é uma 

estratégia de organização da prática pedagógica importante para fazer da sala de aula uma 

comunidade de indagação. Entendemos, por fim, como necessário que o professor conheça e 

valorize o trabalho em grupo como uma ferramenta importante, que pode qualificar sua 

prática e criar condições para o exercício da indagação, da problematização e da tomada de 

decisão, ações indispensáveis ao exercício democrático. 

Partindo da ideia de como ocorrem as aprendizagens, é fundamental pensar sobre o 

como alfabetizar, tendo em vista que a pesquisa é desenvolvida com crianças do 1º ano, em 

contexto de alfabetização. Como alfabetizar é uma inquietude que acompanha os professores 

que se incumbem do desafio de ensinar em classes de 1º ano. Cagliari (1998) fala da 

complexidade linguística que envolve o sistema da escrita e, pensando nisso, compartilhamos 

da ideia de Ribeiro (1993) que diz que o bom alfabetizador mostra possibilidades da escrita e 

que, conhecendo os desafios cognitivos do aprendiz, dispõe de procedimentos metodológicos 

que facilitem sua aprendizagem. 
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Valorizamos a teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) como princípio 

norteador de organização da prática pedagógica. Os procedimentos teórico-metodológicos 

decorrentes dos testes e estudos realizados por estas autoras ajudam a identificar os 

conhecimentos que as crianças já possuem sobre o sistema da lecto-escrita. São orientações 

que auxiliam a mapear e ver as hipóteses que as crianças possuem em relação à escrita, 

indicando características sobre o estágio em que elas se encontram. Com base nos resultados 

deste levantamento, o professor consegue planejar e desenvolver atividades que ajudarão as 

crianças a passar de um nível para o outro, durante seu processo de aquisição da escrita 

alfabética. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), a criança produz diferentes hipóteses de como 

funciona a escrita. As hipóteses de escrita vão desde o momento da hipótese pré-silábica – a 

criança não associa a escrita com a pauta sonora – passando pela hipótese silábica – percebe 

que há uma relação entre a pauta sonora e escrita, geralmente colocando um símbolo para 

representar cada sílaba – e alfabética – a criança percebe as unidades menores, que são as 

letras que compõem as sílabas e já as representa na escrita – para, enfim, chegar à hipótese 

ortográfica – a criança estabelece relações e consegue pensar e representar em sua escrita as 

complexidades linguísticas. 

No contexto de organização das práticas pedagógicas no ciclo de alfabetização, é 

preciso também pensar sobre as práticas de letramento. Segundo Magda Soares, “letramento é 

o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas também cultiva e exerce 

as práticas sociais da leitura escrita” (1998, p. 47). Acreditamos que práticas de letramento 

são fundamentais para que possamos formar leitores críticos, que entendem e relacionem suas 

leituras com a vida social e cotidiana. Para Azevedo, um leitor-crítico é “um leitor capaz de 

entrar em confronto com o texto para (re) construir o sentido (ideológico ou contra 

ideológico) de suas entrelinhas, na melhor tradição de Vygotsky, Lúria, etc”. (1994, p. 48). 

Por isso, pensando na complexidade que envolve o ato de alfabetizar e letrar, acreditamos que 

o trabalho em grupo pode ser um facilitador para os professores que tem como tarefa construir 

estratégias e condições de apropriação da linguagem escrita pelas crianças do 1º ano do ciclo 

de alfabetização. 

Mas, o que de fato permite e ajuda as crianças a adquirirem essa habilidade de 

coordenação colaborativa por meio das interações com seus pares? Como aprender a interagir 

com o outro de maneira que os dois sejam beneficiados e possam avançar em seu processo de 

aquisição da linguagem escrita? Tentaremos, a seguir, apresentar algumas evidências 
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empíricas da pesquisa em andamento que já mostram e permitem indicar possíveis respostas a 

essas questões. 

 

Metodologia de pesquisa e análise 

 

Ao longo dos anos de 2014 e 2015, o trabalho realizado com dois grupos de crianças 

que frequentaram o 1º ano do ciclo de alfabetização, de uma escola de rede municipal de 

educação, foi documentado e registrado por meio de filmagens de algumas situações em sala 

de aula, constituindo evidências narrativas para compreender como o trabalho colaborativo 

pode facilitar o processo de aprendizagem da linguagem escrita e que posturas do professor 

podem servir de modelo de interação entre as crianças. Nos dois anos letivos, a turma de 1º 

ano era formada, em média, por 20 crianças. 

Os instrumentos de coleta de dados são constituídos pela documentação pedagógica, 

pelos registros em diário de campo e pelos vídeos de situações didáticas, produzidos pela 

professora-pesquisadora. A documentação pedagógica reúne planejamentos de aula e 

produções das crianças. Os planos descrevem atividades criadas ou adaptadas da literatura da 

área, com foco na apropriação do sistema de escrita alfabética, propostas às crianças, em 

especial, com foco no trabalho colaborativo. 

Como segundo instrumento, foi elaborado um diário de campo, que teve como 

objetivo descrever as atividades pedagógicas realizadas e as percepções sobre aquelas em que 

houve maiores níveis de colaboração. Para isso, o processo de coleta de elementos e o registro 

desses, em diário de campo, foi realizado de duas formas: em sala de aula, a professora-

pesquisadora fazia pequenas anotações, preenchendo um quadro de atividades, previamente 

elaborada para ser assinalado quando, no transcorrer das atividades propostas, ela percebesse 

ocorrer uma maior interação entre as crianças. Por vezes, também realizou anotações em seu 

caderno de planejamento, especialmente de ideias ou fatos decorrentes das interações 

observadas entre as crianças; após a aula, a professora-pesquisadora organizava e redigia o 

registro no diário de campo. 

Como terceiro instrumento, filmagem de algumas atividades realizadas em sala de 

aula. A própria professora-pesquisadora elegia o momento em que as atividades seriam 

filmadas. Para coletar as imagens da sala de aula, posicionava uma câmera em tripé, 

capturando a cena da aula como um todo. O que observamos foi que em vários vídeos a 

câmera capturou situações para além daquelas que tinham como foco atividades em grupo, 

mostrando a aula como um todo. 
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Após a organização prévia dos dados coletados, especialmente a realização da 

transcrição dos vídeos, iniciamos o processo de análise, buscando por evidências para refletir 

sobre nossa questão de pesquisa: quais atividades de alfabetização e posturas da professora 

propiciam o trabalho colaborativo entre as crianças? Para isso, por meio da análise temática 

(MINAYO, 1993), procuramos relacionar os dados dos vídeos com os registros do diário de 

campo, em especial, a análise do quadro de atividades, feito em sala de aula. 

 

Resultados e discussão 

 

Os resultados apresentados contemplam apenas os dados coletados em 2014. Na 

sequência, descrevemos, primeiramente, a análise feita sobre o quadro que indica quais 

atividades propiciaram maior interação entre as crianças. Em um segundo momento, 

mostraremos, por meio da análise dos vídeos e do diário de campo, as posturas e as estratégias 

desenvolvidas pela professora que possibilitaram às crianças criar modos de interação com 

seus colegas, seguindo ou recriando a maneira como a professora interagia com a turma. 

 

I) Atividades que facilitam o trabalho colaborativo 

Entre os estudos sobre trabalho colaborativo, encontram-se duas linhas diferentes: uma 

olha para as vantagens que este trabalho traz para o desenvolvimento das funções mentais 

superiores e, a outra, analisa os benefícios da aprendizagem de conteúdos que esta prática traz 

para os alunos (MOYSÉS 1997). O foco deste trabalho está ligado à segunda linha, tendo em 

vista que nosso objetivo é entender quais atividades de alfabetização propiciam o trabalho 

colaborativo entre as crianças e ampliam a sua aprendizagem. 

Candela (2002) realizou uma pesquisa com crianças que se organizavam de maneira 

colaborativa e apontou algumas vantagens da interação entre grupos de trabalho. Para ela, a 

interação entre os grupos é importante porque possibilita a construção do conhecimento. Por 

intermédio do confronto de ideias, surge a elaboração de novas hipóteses, e isso pode resultar 

em uma aprendizagem mais significativa. Já Moysés (1997) argumenta que a atividade 

compartilhada ativa o desenvolvimento cognitivo, o que possibilita a aquisição de 

conhecimentos. 

Salvador (2000), ao analisar a importância da interação grupal, explica que o trabalho 

colaborativo incide de forma decisiva sobre diferentes aspectos, tais como: o processo de 

socialização em geral, a aquisição de aptidões e habilidades, o controle dos impulsos 

agressivos, o grau de adaptação às normas estabelecidas, a superação do egocentrismo, a 
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relativização progressiva do ponto de vista próprio, o nível de aspiração e, inclusive, o 

rendimento escolar. 

Rubtsov e Guzman (apud MOYSÉS, 1997) investigaram os mecanismos psicológicos 

que favorecem o bom desempenho na resolução de tarefas feitas conjuntamente e concluíram 

que a coordenação de operações é, de fato, o principal mecanismo que leva ao 

reconhecimento e à solução de tarefas educacionais nos trabalhos feitos de forma 

compartilhada. 

Para entender e identificar quais momentos e atividades que possibilitavam níveis de 

colaboração elevados (CANDELA, 2002), durante os meses de março a maio de 2014, a 

professora-pesquisadora elaborou um quadro com a listagem das diferentes atividades que 

eram propostas às crianças em sala de aula. O objetivo era o de capturar evidências por meio 

do registro das atividades que mais pareciam auxiliar os alunos do 1º ano a se apropriarem do 

sistema de escrita alfabética (MORAIS, 2012) e também a colaborar e interagir com seu 

colega. O quadro foi fixado dentro do armário da sala de aula e todas as vezes que a 

professora identificava trocas e aprendizagens significativas, entre as crianças, enquanto 

atuavam em grupo ou duplas, um sinal (x) era feito na atividade que proporcionava maior 

colaboração. 

Como critério para avaliar uma aprendizagem como significativa e como momento de 

troca produtivo, a professora-pesquisadora considerava aqueles em que crianças de diferentes 

níveis de hipótese sobre a escrita conseguiam dialogar sobre um assunto e aqueles em que, 

claramente, um colega, por exemplo, alfabético conseguia questionar e fazer com que o 

colega em nível silábico pensasse sobre o porquê escreveu a palavra daquela maneira. O foco 

estava, principalmente, na observação sobre o tipo de questionamento que fazia sobre outras 

possibilidades de escrita. Essas situações mostravam-se como espaços em que se geravam 

conflitos cognitivos. Por sua vez, o aluno alfabético precisava argumentar e pensar sobre o 

que realmente acreditava saber, defendendo seu ponto de vista por meio de argumentos sobre 

como entendia que determinadas palavras eram escritas. A relação construída nesses 

momentos parecia causar aprendizagens significativas para os dois alunos, pois ambos 

precisavam pensar sobre o que já sabiam e o que precisavam saber, gerando, assim, processos 

de acomodação e assimilação de conhecimentos. 

Candela (2002), em seu estudo, cita três níveis de participação em grupo: o primeiro 

nível é aquele no qual o único objetivo dos participantes é cumprir a sua parte na tarefa; o 

nível intermediário é aquele em que os participantes se preocupam em se ajudar, enquanto 

realizam a sua parte da tarefa; e, por último, o nível mais elevado é aquele em que a 
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colaboração e a aprendizagem do outro são objetivos da própria tarefa. Durante a condução 

das situações e atividades em grupo, na sala de aula, a professora-pesquisadora observava em 

quais atividades e momentos da sua prática pedagógica com as crianças alcançava-se o nível 

de participação mais elevado, de acordo com Candela. Ou seja, o foco era identificar situações 

em que havia maior preocupação com a aprendizagem do colega, verificando quando o 

auxiliar o colega se tornava objetivo central, ficando em segundo plano o executar a tarefa. 

A seguir, apresentamos o quadro, no qual é possível observar em que atividades os 

níveis de colaboração eram mais frequentes, segundo os critérios de participação em grupo, 

citados por Candela (2002). Importante destacar que nestes momentos a professora-

pesquisadora também observava que havia uma maior aprendizagem em torno de aspectos 

relacionados à compreensão sobre a escrita. 

 

Quadro 1: Registro de frequência de colaboração em atividades sobre o SEA 

Frequência  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Atividades            

Escrevendo palavras X X X X X X X X    

Escrevendo frases X X X X        

Produzindo pequenos textos X X          

Lendo palavras X X X X X       

Lendo frases X X X         

Lendo Textos X X          

Fazendo atividades de escrita com alfabeto móvel X X X X X X X X X X X 

Cruzadinha de palavras X X X X        

Formando novas palavras, colocando ou tirando letra 

(pato/prato) 

X X X         

Colocando letras que faltam em palavras propostas X X X X X X      

Fazendo atividades manuais como construção de 

fantoches, receitas na cozinha... 

X X X         

Fonte: Diário de campo, 2014 

 

Ao analisarmos o quadro, percebemos que as atividades de escrita favorecem mais a 

colaboração em relação às atividades de leitura. Já entre as atividades de escrita, as que mais 

contribuem para a colaboração são as que envolveram o manuseio do alfabeto móvel. Em 

diário de campo, há registros em que a professora-pesquisadora descreveu que em função das 

crianças poderem manipular e mover as letras havia uma riqueza maior no diálogo e nas 
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trocas com o colega. Em várias situações observamos que isso acontecia porque, ao ver como 

o colega estava pensando sobre como é a escrita de alguma palavra, a criança que estava junto 

questionava, especialmente se estava pensando diferente sobre a escrita da mesma palavra, o 

que resultava em conflitos de ideias (CARRETERO, 1997). 

Colaço (2004) aponta como benefícios do trabalho em grupo o fato de as crianças 

ensinarem e aprenderem conteúdos escolares, modalidades comunicacionais e de convivência, 

disciplinamentos referentes às normas de condutas sociais, características do ambiente 

cultural da escola, assim como desempenharem, disputarem e negociarem papeis entre elas. 

Portanto, analisando o quadro, percebemos que os momentos nos quais a colaboração atingiu 

níveis mais elevados (CANDELA, 2002) foram quando as crianças eram desafiadas a 

escreverem sozinhas, tanto fazendo uso do alfabeto móvel, como em atividades em que eram 

solicitadas a escrever o nome de figuras e desenhos. Nesses momentos, a parceria entre 

crianças que estavam em níveis de escritas diferentes (pré-silábico, silábico e alfabético) fazia 

com que a troca de aprendizagens fosse maior e a colaboração atingia níveis mais elevados. 

 

II) Reproduzindo posturas e falas semelhantes a da professora 

Em estudo sobre professoras de sucesso, Damiani (2000), fundamentada pelas ideias 

de Vygotsky sobre o trabalho na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) – onde estão 

localizados os conhecimentos ainda por desenvolver e que necessitam do auxílio de um 

mediador mais capaz – comenta sobre a importância da prática guiada na aprendizagem. Nela, 

o aprendiz toma emprestado do seu interlocutor mais capacitado os modelos que ainda não 

desenvolveu inteiramente e usa-os para construir suas próprias habilidades, condutas, 

raciocínio e significados, podendo, assim, chegar a ultrapassar seus limites. Complementando 

essa ideia, o trabalho de Colaço (2004) afirma que as crianças ensinam umas às outras, tendo 

como modelo de referência os modos interacionais que vivenciam com o professor. Quando 

interagem entre si, elas, em muitos aspectos, reproduzem e recriam o modelo do professor. 

Segundo Colaço, as crianças "orientam, apoiam, dão respostas e inclusive avaliam e corrigem 

a atividade do colega, com o qual dividem a parceria do trabalho, assumindo posturas e 

gêneros discursivos semelhantes ao do professor" (2004, p. 339) 

Quando estão trabalhando em grupo, os alunos servem de andaimes uns para os 

outros, ou seja, colocam-se como mediadores, favorecendo o trabalho na ZDP (COLAÇO, 

2004). Moysés (1997) corrobora essa ideia, alegando que o trabalho compartilhado favorece a 

criação de ZDPs e o trabalho nelas. Ao citar pesquisa que analisa a importância do 

tutoramento nos trabalhos em grupos, Moysés (1997) afirma que o papel do professor consiste 
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em fazer perguntas e, à medida que o aluno consegue encontrar as respostas, passa a 

compreender a lógica da tarefa e, consequentemente, se liberta da direção do professor. A 

autora comenta, ao investigar alunos que auxiliavam os professores como tutores de outros 

alunos, que estes apresentavam as mesmas características do professor que auxiliavam. 

Colaço (2004) acredita que o papel do professor e também o que é esperado do seu 

modo de participação e expressão em sala de aula está contido no imaginário das crianças. 

Assim, dependendo da orientação do professor, há um estímulo para a participação recíproca, 

podendo os alunos também atuarem como guias de outros membros do grupo. Assim, a tarefa 

do professor consiste em estimular o intercâmbio de conhecimentos entre os alunos, servindo 

como um modelo de como interagir no processo de aprendizagem do outro. Ao ver como o 

professor interage com os colegas, cada criança, individualmente, pode aprender e criar 

recursos para interagir com o colega. 

Entendendo que a tarefa do professor também é a de propiciar modelos de interação, 

analisamos a prática pedagógica da professora-pesquisadora, buscando identificar posturas 

que favoreciam o trabalho colaborativo. No decorrer de 2014, foram gravados cinco vídeos 

que foram analisados de forma articulada com os registros do diário de campo. Para isso, 

buscamos identificar fatos e cenas recorrentes. As cenas foram agrupadas em duas 

subcategorias (MINAYO, 1993). São elas: a) a professora é um modelo de valorização dos 

saberes dos alunos e do aprender com o outro; b) as crianças assumem falas e posturas 

semelhantes à da professora. 

 

a) A professora é um modelo de valorização dos saberes do outro 

Destacamos dois momentos dos vídeos que mostram as formas da professora-

pesquisadora preocupar-se e valorizar o aprender com o outro. O contexto da cena é o da 

leitura e discussão do livro de literatura infantil “Pinga, pingo pingado”. As crianças são 

desafiadas a desenharem momentos e formas de economizar a água do planeta, visto que essa 

atitude foi amplamente citada e discutida por elas, e, à frente do grupo, são estimuladas a 

apresentarem seus desenhos. 

 

(Na frente da sala, as crianças apresentam, uma a uma, o desenho que foi feito sobre 

como economizar água) 

Criança E.: Eu economizando água, fechando a torneira. 

Professora: Muito bem, palma pra E. Vem a L. Vem L traz o desenho. 

Criança L.: Eu desenhei eu fechando a torneira. 

Professora: Muito bem, palma pra L. Vem Y. 

Criança Y.: Aqui? 
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Professora: Pode ser, amor. 

Criança Y.: Eu desenhei uma menina fechando a torneira (...)  

(Excerto da transcrição da filmagem, 2014, vídeo 3, p. 1) 

 

Após ler o livro para a turma, a professora questiona as crianças sobre o que já 

sabem sobre o assunto: 

Professora: Por que o mundo todo fez a festa? O mundo todo ficou feliz? (...) 

Criança E.: O mundo ficou feliz porque economizou água. 

Professora: Olha! Que legal o que a E. falou! O mundo ficou feliz porque ele 

economizou água. É importante economizar água? 

Crianças: SIM. 

Professora: Por quê? Levanta a mão quem quer dizer porque a gente tem que 

economizar água. 

Professora: (repete mais alto o que a criança disse e chama outro aluno para 

falar) 

Criança J.: Para tomar banho. 

Professora:  Repete e chama outra criança 

Criança A.: Para poder ter água, para tomar. 

(Excerto da transcrição da filmagem, 2014, vídeo 1, p. 4) 

 

Analisando as cenas, evidenciamos que a professora-pesquisadora assume uma postura 

de valorização dos diferentes saberes dos alunos e do aprender e respeitar o outro. Atitudes 

como bater palmas quando uma criança consegue ler sozinha uma palavra ou compartilha 

algo que pensou ou desenhou (primeira transcrição, em negrito) são constantes e repetidas 

inúmeras vezes; interromper a atividade para relembrar a turma ou algum aluno sobre as 

regras de convivência, os acordos realizados anteriormente (segunda transcrição, em negrito), 

também é uma prática observada; por fim, repetir a resposta que a criança deu para o grande 

grupo, com destaque para que todas prestem atenção, porque é algo importante, são 

estratégias comunicativas utilizadas pela professora (primeira, terceira e quarta frase, em 

negrito, da segunda transcrição) 

O cuidado e a ênfase dados ao saber e ao aprender com o outro, pela professora, 

oferecem indícios de que ela busca em sua prática docente construir uma comunidade de 

indagação (WELLS, 2001). A partir da análise das cenas da sala de aula, pensamos que para 

se construir uma comunidade de indagação, na qual os alunos sintam vontade de compartilhar 

os seus saberes e aprenderem com o saber do outro, é preciso que o professor invista nas 

regras de convivência e adote uma postura que, em seu discurso e em sua prática, valorize os 

diferentes saberes. De igual forma essa postura precisa ser observada nas ações do professor, 

sendo este um modelo de participação. 

É importante destacar que, até o início do processo de análise dos vídeos, a professora-

investigadora não percebia que apresentava características e posturas colaborativas em sua 
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prática. Essa experiência parece mostrar que quando um professor acredita no trabalho 

colaborativo e o defende como potencializador da prática pedagógica e facilitador da 

aprendizagem, espontaneamente, em suas interações com as crianças, tais posturas são 

manifestadas, mesmo não tendo consciência do seu desenvolvimento junto à turma para o 

sucesso do trabalho colaborativo. 

 

b) As crianças assumem falas e posturas semelhantes às da professora  

Em diversos momentos as crianças assumem posturas e falas semelhantes as da 

professora, especialmente quando interagem e auxiliam o colega. Ao analisar os vídeos, 

percebemos que frases e posturas da professora são repetidas pelos alunos quando estes estão 

dialogando ou tentando ajudar um colega.  “Pensa como faz esse som”; “Olha para os 

cartazes”; “Não é assim que ajuda! A gente tem que fazer perguntas, se não ele não aprende”; 

“Quando um fala os outros escutam” são exemplos de falas ditas pela professora que em 

algumas situações filmadas foram observadas entre os alunos, que as repetiam ao interagirem 

com o colega. 

Tais aspectos aproximam-se das ideias de Damiani (2000) e Colaço (2004) quando 

destacam a importância da prática guiada e dos modelos interacionais que o professor precisa 

fornecer aos alunos. Para que o trabalho colaborativo aconteça com qualidade, em sala de 

aula, é importante que o docente tenha uma postura de valorização da participação, 

demonstrando, por meio de suas interações com os alunos, como estes podem comunicar-se 

com os colegas. 

Transcrevemos um registro do diário de campo no qual um aluno, ao interagir com o 

colega, assume posturas semelhantes à da professora. A situação ocorreu durante o 

desenvolvimento de uma atividade com o alfabeto móvel. As crianças foram desafiadas a 

escrever palavras que tinham a mesma letra inicial. O objetivo da atividade era explorar os 

sons iniciais de palavras escritas com a letra P. 

 

Aluno I, alfabético, ao perceber a escrita silábica de seu colega J, que escreveu 

picolé com três letras – ioe – diz: 

Criança I: Vamos fazer de novo ... eu vou te ajudar... (I começa a falar bem 

devagar a palavra picolé) Pi...., oh pi.... pi.... cadê? (e aponta para o alfabeto móvel) 

Criança J: É o i (e pega o i na mão e coloca no centro da mesa) 

Criança I: Tah, mas pensa, pi (diz devagar). Quem tem antes do i pra fazer pi, pi, 

pi...? 

Criança J fica quieto, com cara de pensativo. I, ao perceber que o colega ainda não 

sabe, diz: 
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Criança I: Oh pi, olha lá (aponta para os cartazes da sala), quem faz pa, pe, pi, po, 

pu? 

Criança J continua quieto, mas agora olhando para os cartazes: 

Criança I: Pensa da pipoca?... 

Criança J: Ah, é o P (e pega a letra P e coloca ao lado do i) 

Criança I grita: Isso e começa a bater palmas e grita eheh... 

(Diário de campo, 24/09/2014, quarta-feira) 

 

A criança I, ao interagir com seu colega, assume posturas e ações semelhantes às da 

professora, repetindo falas e ações da mesma, porém, inclui atitudes e gestos próprias da 

ludicidade infantil. Ao perceber que seu colega está com dificuldade em realizar a atividade, 

convida-o a fazer novamente, agora com sua ajuda (primeira frase em negrito). Ela entende 

que ajudar o outro é algo que se pode fazer por meio do diálogo e de questionamentos, pois 

faz perguntas (terceira frase em negrito). Mas, ela também utiliza um recurso que a professora 

usa, os cartazes da sala (segunda frase em negrito). Por fim, comemora com palmas e gestos 

eufóricos os avanços do colega (quarta frase em destaque). 

A situação descrita permite entender que a forma da professora agir em sala de aula, 

com as crianças, constitui-se em modelos de interação que mostram e ajudam as crianças 

quando elas se encontram em contextos semelhantes, em que são requeridas ou estimuladas a 

ajudar um colega. Nesse momento, as crianças que possuem “mais condições”, ou seja, por se 

encontrarem em nível mais elevado de aprendizagem, percebem e sabem como podem 

auxiliar o colega a avançar em seu processo de aprendizagem da linguagem escrita. Assim, os 

alunos interagem com o colega assumindo posturas e gêneros discursivos semelhantes aos do 

seu professor para orientar, apoiar e corrigir a atividade, seguindo os modelos de interações 

vivenciados. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados, embora parciais, pois trata-se de pesquisa em andamento, indicam que 

há atividades que proporcionam interações em grupo que são mais significativas para o 

processo de aprendizagem no que se refere à aquisição do sistema de escrita. As atividades 

que se propõe a isso são aquelas em que as crianças são desafiadas a fazer algo, 

principalmente quando são convidadas a escrever, pois, o fato de produzir a representação de 

uma palavra mostra ao meu colega o como eu estou pensando, e isso oferece margem para 

que o colega que viu a escrita estabeleça relações e comparações com a forma que ele pensa 

que a escrita daquela mesma palavra é feita, gerando conflito cognitivo. 
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A análise também indica que para o professor alcançar sucesso no desenvolvimento do 

trabalho colaborativo, com objetivo de facilitar as aprendizagens, ele também precisa ter uma 

fala e postura que evidenciem às crianças sua crença no aprender com o outro. Do mesmo 

modo, suas interações precisam tornar-se modelos de interação para as crianças recorrerem 

quando estiverem interagindo com seus pares. Nesse sentido, o papel do professor na 

organização do trabalho colaborativo é fundamental, pois cabe-lhe a tarefa de proporcionar 

ambientes propícios para que a colaboração aconteça e atinja níveis mais elevados. Portanto, 

entendemos que o modo como ele interage com os alunos influencia ou cria repertório de 

como os alunos podem interagir entre si. Sua postura em sala de aula pode estimular ou evitar 

o aprender com o outro. 

O processo de aquisição do sistema de escrita alfabética é complexo e exige uma 

mediação constante para que a criança avance de um nível de escrita para o outro. Desse 

modo, o trabalho colaborativo, quando conhecido e bem planejado pelo professor, pode se 

tornar uma ferramenta fundamental para auxiliá-lo nas mediações pedagógicas. De igual 

forma, sustentamos que alunos em diferentes níveis de aprendizagem podem mediar 

aprendizagens junto aos colegas, especialmente quando têm bons modelos do como interagir e 

auxiliar o outro. 

Pensando no estudo até aqui desenvolvido e, em especial, em sua continuidade, 

surgem algumas questões: Será que os professores sabem aproveitar as vantagens do trabalho 

colaborativo? Será que é suficiente apenas organizar os alunos em grupos? O que os 

professores pensam sobre o trabalho em grupo? Quais os critérios utilizados pelos professores 

ao organizarem os grupos em suas classes de alfabetização?  

O trabalho colaborativo pode ser uma forma de organização da prática pedagógica 

importante para qualificar o processo de apropriação do sistema de escrita. Mas, temos 

percebido que esse só trará vantagens se o professor tiver bem claro seus objetivos e a 

maneira de conduzi-lo. Em um país com tantas dificuldades na área da educação, entendemos 

que práticas pedagógicas pautadas pelo trabalho colaborativo precisam ser investigadas e 

divulgadas, especialmente práticas de sucesso que tanto aprimoram a prática docente quanto 

permitem que as crianças se alfabetizem no 1º ano do ciclo de alfabetização. 
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