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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DAS PRÁTICAS DISCURSIVAS EM  UMA CLASSE DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Grupo de psicologia da educação- n.20
Ana Paula Marques Sampaio Pereira- UFJF/ Secretaria Municipal de educação de Juiz de Fora 
							
O presente trabalho pautou-se em uma pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico realizada com o objetivo de analisar, através das práticas discursivas de uma professora e de seus alunos, como se processa a aprendizagem em uma classe de Aceleração da Aprendizagem intitulada Projeto Novos Rumos Nome fictício. . 
O Projeto foi implantado por uma Secretaria Municipal de Educação de uma cidade de Minas Gerais a partir de 1998, visando eliminar a distorção série-idade entre alunos dessa rede de ensino. Foram realizadas observações em uma sala de aula do referido Projeto e efetuadas entrevistas dialógicas A entrevista dialógica é compreendida, não como um jogo de perguntas e respostas, mas como uma conversa em que as experiências compartilhadas são valorizadas enquanto parte daquele determinado momento e contexto. Nesse sentido, o diálogo é percebido como uma fonte essencial para o desenvolvimento do pensamento, além de um elemento fundamental para a qualidade da informação produzida em uma investigação qualitativa. com a professora regente dessa classe. Através das práticas discursivas de sala de aula, foi possível entrar em contato com indivíduos em transformação e com seus processos de construção compartilhada de saberes.
Embebida pela teoria sócio-histórica, busco apontar algumas reflexões sobre o processo de aprendizagem. Para isso, me baseio em autores como VYGOTSKY e BAKHTIN. Segundo VYGOTSKY (1999), o homem deve ser estudado em seu processo: “Estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança: esse é o requisito básico do método dialético” (VYGOTSKY, 1999: p. 85-86). Em seus estudos iniciais o autor já sinalizava o objetivo de compreender um fenômeno em desenvolvimento e não centrar-se em produtos acabados e resultados finais. BAKHTIN, segundo FREITAS (2001), esclarece que: “O homem não pode ser apenas objeto de uma explicação, produto de uma só consciência, de um só sujeito, mas deve ser também compreendido, processo esse que supõe duas consciências, dois sujeitos, portanto, dialógico” (FREITAS, 2001: p. 3).
Através das práticas discursivas presentes em uma sala de aula, busco compreender como se processa a aprendizagem em uma classe de Aceleração do Projeto Novos Rumos, apoiando-me em alguns episódios observados. Esses episódios foram selecionados, entre vários, a partir da análise teórica que se pretendia realizar, buscando uma melhor compreensão do processo de aprendizagem da turma pesquisada. Nesse sentido, os eventos contemplam situações de sala de aula, como: relações entre professor-aluno, aluno-aluno, e destes com o conhecimento, visando responder a seguinte questão: através das práticas discursivas de alunos e professor, como se processa a aprendizagem em uma sala de aula do Projeto Novos Rumos?
De acordo com COLL & EDWARDS (1998),
Se quisermos compreender como o discurso contribui para a construção do conhecimento em aula, é necessário observar, integrar e inter-relacionar a atividade discursiva dos participantes com as formas de organização que a atividade conjunta adota no transcurso dos processos de ensino-aprendizagem (COLL & EDWARDS, 1998: p.11).

Dessa forma, estarei refletindo sobre a construção do conhecimento em sala de aula, compreendendo que “a questão passa a ser não qual a verdadeira relação entre experiência e conhecimento, mas como os participantes do discurso lidam com ela” (EDWARDS, 1998: p. 61).

Evento 01:  Como um peixe fora d’água

Na aula do dia 25 de maio de 2001, após trabalhar com uma atividade de interpretação de texto do livro-módulo Projeto 1: Quem sou eu?, a professora realizou um momento de diálogo com as crianças sobre um exercício que havia solicitado para casa na semana anterior. A atividade baseava-se na leitura de materiais diversificados e aparentemente escolhidos por cada aluno. Alguns levaram livros e jornais A professora guarda, em seu armário, livros de literatura e jornais que as turmas do Projeto Caminhar recebem como auxílio na aprendizagem dos alunos. para lerem. Outros optaram por ler poemas, selecionados em um livro didático emprestado pela professora. A dinâmica atraiu a atenção da classe toda, no entanto, foi cobrada a leitura apenas daqueles alunos que já apresentavam um relativo domínio da língua escrita. 
O tempo destinado a toda a atividade foi cerca de uma hora, embora o evento aqui destacado tenha tido a duração de apenas 15 minutos. Nesse dia, os alunos estavam agitados porque todos os outros estudantes da escola estavam sendo liberados antes do término da aula e muitos que possuíam irmãos, parentes ou vizinhos na sala, iam até lá verificar se eles também seriam dispensados. Isso ocorreu porque os professores teriam reunião para discutir um assunto do qual a professora já havia se inteirado anteriormente, tendo sido dispensada da mesma.
Professora: O Cleyton Todos os nomes aqui citados são fictícios com o objetivo de salvaguardar a integridade dos sujeitos pesquisados. levou o texto falando sobre os peixes, embora já tenha parado, né, ô Cleyton? Neste trecho, a professora se refere à uma criação de peixes em aquário que o pai de Cleyton havia tido durante certa época, mas encerrado naquele ano. Mas pode ter sido temporariamente... o seu pai deve voltar a fazer a criação, né?
Cleyton está com a cabeça abaixada. Os alunos conversavam. O assunto é sobre quem será o próximo a aparecer na porta.
A professora insiste: Né? Foi uma experiência boa, não é? Mas ele pode voltar tudo de novo. Então fale para mim, o que você leu sobre os peixes...
Cleyton encosta na parede e abaixa a cabeça envergonhado.
A professora continua: Qualquer coisa.
Cleyton: Ah, tia...
Professora: Que tenha lido e agora esteja lembrando.
Sandra, referindo-se a Cleyton: Anda aí, ou, que demora!
Professora persiste: Uma simples coisa.
Cleyton abaixa de novo a cabeça.
Professora: Vou te ajudar...
Novamente alguém aparece na porta e pergunta que horas a turma vai sair.
Sandra avisa para os alunos que atenderam a porta: Pra todo mundo tem que falar que é onze horas!
Professora: Cleyton, o peixe respira por onde?
João e outros: Pela boca!
Professora: Não, vamos ver o que...
Alunos: Pela cabeça!
Alunos: Pelo rabo!
Professora: Vamos escutar o...
Professora: Cleyton! Como é que o peixe respira?
João: Pelo rabo!
Professora: Como é que o peixe respira?
Denise: Eu sei!
Alunos falam ao mesmo tempo, agora sobre o assunto da respiração dos peixes. Helena se mantém interessada apenas na resposta de Cleyton e justifica:
- Ele leu! Ele leu!
João: Ele não respira não, professora. Ele só fica bebendo água!
Professora: Ah lá! Tá certo isso?
Professora: O peixe não respira não? Ele só fica bebendo água?
Cleyton sorri e diz: A água tem oxigênio pro peixe beber.
Professora: O quê?
Cleyton repete: A água tem oxigênio pro peixe...
Professora: Ah, você já leu isso....
João: O peixe não respira, porque a água já tem oxigênio pra ele...
Denise: Ele respira sim, mas tem um cortadinho atrás dele....
José Renato: É mesmo! É mesmo!
Denise: Assim tia, ó (Denise enverga os braços imitando as brânquias do peixe), aí ele, aí ele remove, aí ele... (mexe os braços, imitando peixe respirando)
Alunos riem e falam ao mesmo tempo sobre o assunto. Há um grande alvoroço na turma.
Denise: Assim tia (revira mais os braços). Aí atrás dele fica balançando...
Professora sorri: É como se fosse...
João (se referindo à Denise): Ô tia, esse peixe aí está com febre (põe a língua pra fora e imita falta de ar).
Alunos riem.
Professora ignora: É como se fosse...é o nosso...nariz! O peixe tem uma parte dele...
Denise: Atrás! Recortada!
Professora: Isso! È uma parte dele também...
João: É onde fica o nariz!
Wallace: É onde fica o anzol.
Denise: Não, o anzol fica assim, ó, agarra aqui (põe o dedo na boca, virando-o para cima imitando um gancho, enquanto fala).
Alunos contam casos sobre pescaria uns para os outros.
Professora: Muito bem! Ô Cleyton, muito obrigado pela sua leitura, e agora quem mais leu e quer apresentar hoje?
Professora olha para Cleyton e João, que estão rindo e diz: ... Quem inventar mais pra esse lado aí vai ler um livro!
(...)
Professora: Ó, já dei o espaço quem quiser fazer leitura, quem quer pegar livro, quem quer mais. Agora eu quero saber sobre o dever da página 54...
Alunos não fizeram.
Professora: Óu então eu vou fazer o seguinte: vocês vão fazer o dever e eu vou distribuir o livro pra quem tiver acabado.
(...)
Filmo alguns alunos que receberam livro. Eles se mostram muito motivados e se esforçam por ler, mesmo livros longos. Já crianças com mais dificuldade em ler, como Natália, tentam ler algumas palavras, olhar as figuras, e logo negociam a troca do livro com outro colega. À  medida que a professora entregava os livros, os alunos trocavam-nos entre si. A situação se mantém durante uns 5 minutos até que o sino bate e os alunos saem em disparada.2
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Percebo que houve na organização da atividade uma preocupação da professora em seguir o descrito no manual “Orientações para o professor”, utilizado pelo Projeto Novos Rumos:
·	Leitura. O dia começa com atividades de leitura. Esta deve ser uma atividade muito agradável e variada. Cada dia o professor deve usar formas diferentes para trabalhar com a leitura. A duração pode variar, mas deve garantir a significância do momento. A cada semana o aluno escolhe um novo livro para ler em casa, com os pais, com os irmãos, com os amigos. Na sala, um aluno conta o que leu; um grupo apresenta a dramatização de uma história; um aluno imita um personagem ou faz um comercial para convencer os colegas a lerem o livro. Pode haver leitura em coro, leitura individual de um trecho; comentários de um livro ou de uma história. Um contador de histórias pode visitar a classe; o próprio professor, de vez em quando, pode contar coisas interessantes que leu, ou simplesmente programar leitura silenciosa (BRASIL. CETEB, 1996: p.10). (grifos meus).

A aula descrita no evento se assemelha bastante à forma de leitura solicitada pelo programa, no momento em que a professora utiliza o recurso de pedir que o aluno relate o que leu. No entanto, no discurso do professor, o ato de leitura parece haver sido realizado exatamente como forma de cumprir o programa e não como espaço de ensino-aprendizagem, processo supostamente presente apenas em atividades tradicionais de ensino, como: deveres, cópias, ditados, leitura de cartilhas e exercícios de fixação:
Professora: Ó, já dei o espaço quem quiser fazer leitura, quem quer pegar livro, quem quer mais [Já cumpri o que foi solicitado no programa]. Agora eu quero saber sobre o dever da página 54...

Foi o não dito que ficou explícito no discurso da professora. Embora ela não tenha enunciado esse fato, ele foi percebido enquanto um “intuito discursivo” (BAKHTIN, 1992: p.300), ou seja, um “querer-dizer” da professora. Segundo BAKHTIN (1993), 
Cada enunciación de la vida cotidiana (...) compreende, además de la parte verbal expresa, también una parte extraverbal inexpresada, pero sobreentendida – situación y auditorio -, sin cuya comprensión no es posible entender la enunciación misma (BAKHTIN, 1993: p.248)

Subtende-se que essa aula foi programada apenas para cumprir as exigências do Projeto. Com o intuito de cobrar a leitura de quem leu (e não de discutir o assunto dessas leituras em aula), a professora ignora todos os outros ouvintes de seu discurso, oferecendo a possibilidade de interlocução apenas a Cleyton, sob a justificativa de que somente ele detém o conhecimento porque “ele leu”.
Nesse sentido, “há um visível esforço do (a) professor (a) para manter uma estrutura diádica de interação com um único aluno, designando ao restante da classe o papel de apreciadores ativos” (ROJO, 2001:  p.93).  (grifo da autora).
 Uma contradição revelada na ameaça feita a dois alunos, entre eles, o próprio Cleyton, reforça a suposição de que a aula programada é executada sem maiores reflexões. 
A professora olha para Cleyton e João, que estão rindo e diz: 
- Quem inventar mais pra esse lado aí vai ler um livro!

Desse modo, após haver trabalhado com esses dois alunos a atividade de leitura de textos (João levou para casa um artigo de jornal que tratava sobre reciclagem de lixo), pretendendo tornar esta uma atividade prazerosa para os estudantes, a professora acaba por negar essa idéia ao indicar a leitura como um castigo para as conversas paralelas em sala.
Segundo EDWARDS (1998), “podemos vincular o estudo do discurso de sala de aula com temas mais amplos da análise conversacional e do discurso, uma vez que estes oferecem uma base para analisar tanto o aspecto psicológico como o aspecto institucional” (EDWARDS, 1998: p.49).
Assim, embora a professora apresente em sua prática atividades que condizem com a proposta do Programa de Aceleração da Aprendizagem adotada pelo Projeto Novos Rumos, seu discurso acaba por revelar contradições em relação a essa prática, uma vez que não basta implantar programas governamentais na escola, é preciso que eles nasçam de uma necessidade dos professores e esses o adotem e o compreendam plenamente, não como mero executores de uma proposta, mas como criadores de uma ação transformadora na realidade escolar.
Além disso, através da condução da aula, fica evidente que a professora não pretendeu o debate dos alunos sobre o tema. No entanto, a situação se evidenciou como bastante produtiva à aprendizagem, já que a temática “respiração dos peixes” atraiu a atenção da turma que, inicialmente dispersa com as constantes interrupções em sala, acabou por se integrar à aula sobre peixes, através de conversas paralelas e relatos de casos sobre o assunto. 
Nenhuma dessas conversas foram aproveitadas na aula dada pela professora, que deu-se por satisfeita ao conseguir uma única resposta do aluno interrogado sobre a leitura. Interrompeu, inclusive, o diálogo de alguns alunos sobre o assunto, buscando as respostas de Cleyton como se este fosse o único a ter conhecimento sobre a temática, devido a sua leitura. A professora supostamente acredita que as únicas formas de aquisição de conhecimento são as escolares (conceitos científicos), no entanto, não percebe que esse conhecimento possui sua base nos conceitos derivados da experiência concreta (cotidianos). Desse modo, uma grande oportunidade de integração de conceitos científicos (adquiridos pela leitura) a conceitos cotidianos (experiência) foi perdida. Um momento de desenvolvimento de Zona de Desenvolvimento Proximal coletiva foi desperdiçado, embora Denise tenha dado alguns passos na promoção da mesma. Nesse sentido, a tarefa, na forma como é proposta e conduzida (somente um aluno leu sobre o assunto - teve acesso aos conhecimentos científicos - portanto, apenas ele deve ser interrogado), acaba por se desvincular de uma situação propícia à aprendizagem dos alunos, uma vez que é concebida como tema escolar, um exercício de perguntas e respostas.
No entanto, apesar da exclusão da participação dos alunos em seu discurso, a professora, ao repetir a pergunta sobre “como o peixe respira”, acaba por fornecer à turma pistas sobre o conhecimento. Segundo CANDELA (1998),
A repetição da mesma solicitação pela professora a vários alunos não faz somente com que as respostas se modifiquem procurando a “certa”; abre também a possibilidade de que se expressem diferentes interpretações do fenômeno e de que estas sejam comparadas ou complementem as outras, contribuindo para a construção de significados (CANDELA, 1998: p.154).

Nesse sentido, embora a professora tenha questionado apenas um aluno, outros se aproveitaram da repetição de sua pergunta (repetida por não ter encontrado uma resposta certa), para buscar múltiplas e diferentes soluções à mesma. Dessa forma, embora não tivesse, naquele momento, a intenção de contribuir para isso, a professora acabou despertando a construção paralela de conhecimentos pelos alunos, possibilitando o surgimento de Zonas de Desenvolvimento Proximal “clandestinas”, a partir da discussão dos alunos entre si, trazendo à tona suas experiências cotidianas sobre o assunto e dialogando em busca da solução, por si próprios, à questão proposta. Aliás, os conhecimentos encontrados pelos alunos, em especial, Denise, superaram os da professora, que, após comparar as brânquias do peixe a um nariz, deu o assunto por encerrado. 
Pelo que se pode perceber neste evento, a professora evita estabelecer certas relações com o conhecimento em detrimento de outras. Nesse sentido, no esforço por extrair de Cleyton os conceitos científicos que o exercício lhe proporcionou, a professora deixa de lado os conceitos cotidianos dos outros alunos. No entanto, estabelece uma relação entre conceitos cotidianos e conceitos científicos, iniciando seu discurso retomando o fato do pai de Cleyton já haver criado peixes, ou seja, retomando a experiência do menino com o assunto. Porém, os conceitos cotidianos foram abordados apenas a título motivacional, com o intuito de despertar o interesse de Cleyton pela tarefa, e não de integrar os dois conceitos, visando a construção do conhecimento.
Portanto, fica evidente que falta, para a professora, compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem. Perdida nos diálogos de sala de aula, preocupa-se em desenvolver a aprendizagem dos conceitos científicos, o que é, de certo, a função da escola; entretanto, não se utiliza, para isso, da experiência dos alunos, a não ser como incentivo para a tarefa,  não atuando como mediadora de conhecimentos, mas, apenas, como transmissora de conteúdos a serem assimilados. VYGOTSKY (2001) nos esclarece que
Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e pedagogicamente estéril. O professor que envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a existência dos respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o vazio. Em tais casos, a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais de memória que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento assimilado (VYGOTSKY, 2001: p.247).
  
 Evento 02: “Tem empregada escrita aí?”
Em aula do dia 25 de maio de 2001, ao corrigir um exercício do livro que solicitava à criança que ligasse as tarefas domésticas assinaladas às praticadas pelos familiares, a professora pergunta:
Professora: Denise, as tarefas o seu pai não faz, né, porque ele não mora com você e...a sua mãe, quantas tarefas ela faz?
Denise: Todas.
Professora: Todas? Quais tarefas, depois da gente conversar Em conversa com a aluna na semana anterior a esta aula, a professora esclarece a Denise que ela já está grande e deveria ajudar a mãe nas tarefas domésticas, evitando “ficar à toa” em casa., você já está começando a querer fazer?
Denise: História.
Professora: História?
Denise: É história.
Professora: Como história?
Denise: Igual aquela do coelho.
Professora: Ah, tá, você já está fazendo histórias, está estudando. E na casa...
Washington: Tia, é pra marcar um “X”?
Professora: Não, é pra ligar.
Carlos: Eu não sei, tia!
Professora: E em casa...
Elder: Em casa eu não faço nenhuma, nem meu pai tem empregada!
Professora: E tem empregada escrita aí?
(...)
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Nesse evento, a professora desejava receber da aluna a resposta de que ela já estava ajudando a mãe nas tarefas domésticas, conforme lhe foi solicitado uma semana antes, durante uma conversa. No entanto, a aluna descreve uma outra atividade que não está relacionada diretamente com as tarefas domésticas, mas que já exibe, primeiro, que a menina não ficou no ócio em casa, como a professora desejava e, segundo, que a aluna está se interessando pelos assuntos escolares e estudando em casa, escrevendo histórias. No entanto, supondo que o assunto não estava relacionado à atividade proposta, a professora repete a pergunta, deixando subentendido que aquela não era a resposta certa/que tal atitude não corresponde ao solicitado. Como resposta, Denise se cala e a professora acaba por se ocupar com os dizeres de outro aluno. Esse silêncio de Denise não se configurou como falta de discurso, mas em uma compreensão responsiva ativa (BAKHTIN, 1992) do enunciado da professora, da qual a abstenção foi a resposta por ela encontrada.
De acordo com KRAMER (1995),
Muitos conteúdos escolares são apresentados de forma rígida ou absolutista (...) Os dados da realidade, além disso, na maioria das vezes, não são combinados com os conteúdos escolares; ao contrário, eles se justapõem. Pode-se constatar que a vida das crianças não está ausente da sala de aula, ela também não é a base para o ensino (KRAMER, 1995: p.60) (grifo meu).

As réplicas da professora às respostas de Denise e Elder demonstram como ela está presa ao material (livro-texto), utilizando-o de forma acrítica e rígida. Elder revela uma situação que não é contemplada pelo livro: o trabalho da empregada doméstica. Porém, ao invés de acrescentar ao exercício essa nova situação, relacionando o conteúdo trabalhado com a realidade do aluno, a mesma é descartada, sem indicação alguma ao menino de como solucionar sua dificuldade com a atividade. Situações como esta não só desestimulam como impedem a participação dos alunos nos exercícios propostos em aula. 
Nesse sentido, o livro é elaborado supondo uma realidade de seu público alvo: alunos marginalizados pela escola (repetentes ou evadidos) e geralmente marginalizados econômica e socialmente. Desse modo, provavelmente imaginou-se que crianças “pobres” não possuem empregada doméstica. Esta realidade e a da ausência dos pais em casa (no caso de Denise e inúmeros outros alunos) não são contempladas pelo material didático, do mesmo modo que não são refletidas pela professora. O exercício visava conscientizar o aluno a auxiliar nas tarefas domésticas e esse objetivo foi mantido pela professora, seja pelos questionamentos, seja pela anulação do discurso do aluno. 
Pelo apresentado no início do evento (“Quais tarefas, depois da gente conversar, você já está começando a querer fazer?”), pode-se perceber que “o relato de vivências pessoais pelas crianças pode ser até incentivado” (GÓES, 1997: p.19). No entanto, “o narrar é subordinado e, na verdade, acaba sendo silenciado em prol de um certo tipo de trabalho conceitual” (Ibidem). 
Desse modo, novamente, nesta aula, a forma de ensino da professora se sobrepõe ao processo de aprendizagem dos alunos. O objetivo do livro, incorporado pela professora, era o de trabalhar a distribuição de tarefas no lar, para, em exercícios posteriores, tratar do assunto da família e das profissões, conteúdos de História e Geografia presentes na grade curricular do Ensino Fundamental e na proposta de Aceleração da Aprendizagem. Para trabalhar com esses conteúdos, o livro resgata a vivência cotidiana do aluno em família, no entanto, alguns aspectos não contemplados por este aparecem na aula - a presença de empregada doméstica no lar e o estudo em casa. Sem perceber a importância de uma reflexão acerca do assunto, para relacionar o conteúdo à experiência, a professora dispensa as colocações dos alunos, evita o papel de mediadora, novamente sobrepondo a transmissão de conhecimentos sobre a construção de aprendizagens.

Evento 03: “Tia,  o sino do colégio vai lá em casa e volta”
No dia 1º de junho, já se passava  mais de uma hora que a professora havia iniciado a aula e até esse momento, Vinícius ainda nem abrira o livro na página solicitada. O menino tenta incomodar o colega da carteira ao lado, mas como ele não se importa, Vinícius deita na carteira e põe os pés para cima, na carteira vizinha. A professora havia solicitado a leitura silenciosa de um poema Cada aluno tem um número correspondente segundo a ordem alfabética dos nomes.
 Sinônimo de espádua (ombro).
 descrito no livro.
Inicia, então, a “interpretação coletiva” do mesmo:
(...)
Professora se referindo ao poema: O que o sino faz?
Vinícius se acerta na carteira e diz: Eu sei quantos sinos são na escola! 
Professora não responde.
Victor lê em voz alta: delém-dem!
Professora elogia: Isso, muito bem, Victor!
Professora: Então o que será que a autora Henriqueta Lisboa quis falar com esse texto? Relê o poema para os alunos.
Ninguém responde.
Professora repete a última estrofe e pergunta: o sino tocou alto?
Vinícius: Tia, o sino do colégio vai lá em casa e volta.
Professora olha para o menino.
Vinícius continua: Eu todo dia escuto o sino, eu já sei quantos sino é.
Professora: Isso, então todo mundo ouve o sino.
Vinícius: São cinco.
Professora: O primeiro?
Vinícius: O primeiro é o da merenda e recreio.
Professora: Não, o primeiro...
Tânia: Entrada!
Vinícius: O primeiro é da entrada!
Vinícius: O segundo é da merenda! O terceiro é do recreio... o quarto é da terceira aula...e... o quinto é de saída!
Professora sorri e pede: Página 63, exercício sobre gerações!17


De acordo com VYGOTSKY (2001), a criança desenvolve, em seu contato direto com a realidade, conceitos ditos cotidianos ou espontâneos. Na escola, depara com os conceitos científicos, mais elaborados e abstratos, conceitos criados a partir de outros conceitos. “A aprendizagem dos conceitos científicos pode efetivamente desempenhar um papel imenso e decisivo em todo o desenvolvimento intelectual da criança” (VYGOTSKY, 2001: p.352). 
Vinícius apresenta à professora sua experiência com o conhecimento trabalhado pelo texto apresentado: ele, de sua casa, ouve os sinos escolares. De início, sua percepção é desconsiderada. No entanto, astutamente, o menino lê o trecho do poema que responde à pergunta “escolar” da professora e recebe, como prêmio, elogios e atenção. Ela, então, questiona-o sobre esse conhecimento “não-escolar”, ou seja, não solicitado pelo livro. E, após a assertiva, retoma o foco da aula com os conteúdos trabalhados pelo livro.
Segundo GÓES (2001), a professora:
Em várias ocasiões, ela permite e até encoraja a narração pessoal, porém como forma de conduzir a criança a descrever e caracterizar objetos. Efetua-se, assim, uma instrumentalização do narrar, sendo que a iniciativa da criança é usada como ponto de partida ou pretexto para uma abordagem sistemática do objeto de conhecimento em foco – ou seja, para uma mudança de ênfase do episódico para o genérico e do experencial para o impessoal (GÓES, 2001: p.79/80).

Nesse sentido, havia uma forte relação entre o conhecimento apresentado pelo poema e o descrito por Vinícius, uma vez que o objeto era o mesmo. Duas utilidades foram encontradas para o sino. Uma, criada segundo a lógica de um texto de ficção; outra, retirada da experiência concreta da criança, experiência esta intimamente ligada ao contexto escolar, de onde parte o sinal sonoro do sino. A primeira representa um conceito extremamente abstrato, científico; a segunda, um conceito cotidiano, elaborado a partir da relação direta do aluno com o objeto. GÓES (1997) nos esclarece que
Esses dois processos [de constituição dos conceitos cotidianos e dos científicos] diferem entre si, mas mantêm uma relação de alimentação recíproca – os conceitos cotidianos fundamentam, dão base vivencial aos científicos/escolares e estes podem trazer sistematização e elevação de níveis de generalidade aos cotidianos (Ibidem, p.20-1).

 No entanto, apesar de se referirem ao mesmo objeto do conhecimento: o sino, nenhuma relação entre os dois conceitos é favorecida, além da conexão estabelecida pelo aluno. O conceito cotidiano chega a ser, inclusive, sistematizado, elaborado, mas não é interligado ao científico, o que, a princípio, iria favorecer a interpretação do texto: por que o sino toca alto? Por que, após escutar o sino, toda a cidade soube o segredo? No entanto, a relação entre conceitos científicos e cotidianos vai além: na interação entre os dois, o desenvolvimento dos conceitos científicos tende a descender, enquanto o desenvolvimento dos conceitos cotidianos ascende, tornando os dois processos, embora diferentes, interrelacionados. Segundo VYGOTSKY (2001), “O conceito espontâneo, ao colocar-se entre o conceito científico e o seu objeto, adquire toda uma variedade de novas relações com outros conceitos e ele mesmo se modifica em sua própria relação com o objeto” (VYGOTSKY, 2001: p.358).
Nesse sentido, a “ponte” entre os dois conceitos, embora estabelecida por Vinícius, não foi trabalhada e a oportunidade de construção de um conhecimento mais elaborado, a nível coletivo com a turma, foi perdida. Faltou à escola agir como o sino: ir à casa (experiência) do aluno e a partir dela retornar à sala de aula, relacionando este conhecimento com outros conceitos, construindo novos conceitos a partir dos mesmos. No entanto, ficou claro que, preso entre as quatro paredes da sala de aula, ecoa apenas o som da escola...

Evento 04: O significado do/no dicionário
	Na aula do dia 30 de maio de 2001, a professora retorna com os alunos à sala após aula de Educação Física. Os estudantes ajeitam as carteiras, alguns sentam, outros continuam de pé e ela pede que abram o livro-texto. Reconta rapidamente a história trabalhada na última aula, mas não desperta a atenção dos alunos, muito ouriçados após aula transcorrida no pátio.
	A professora vai, então, até o armário e pega os dicionários para distribuir. Diz que não vai entregar pelo número assinalado no dicionário, mas mesmo assim, até o término da entrega as crianças fazem confusão tentando descobrir a quem corresponde o número do dicionário que recebeu ou repetindo seu número para que a professora entregue o dicionário correspondente.
Professora: Pode levar pra casa. Toma cuidado! Não deixa dar orelha! Pode encapar...
Denise: É da gente? É?
Não obtém resposta.
A professora termina de apagar o quadro, enquanto alunos folheiam o dicionário.
Professora: Caderno de matemática!
Vinícius, alheio ao que está acontecendo na classe, fica entretido com o dicionário. Parece ler cuidadosamente algumas palavras. Questiona a pesquisadora:
Vinícius: É espalda ou espada?
Vinícius: É espada, não é?
Pesquisadora: Podem existir as duas. No dicionário tem o significado das palavras, olha o que significa cada uma.
Vinícius continua tranqüilamente sua leitura do dicionário. Lê os significados e ri. Comenta sua descoberta com um colega. Alguns alunos também ainda não guardaram o dicionário, outros, com o caderno de matemática na mesa, lêem o dicionário escondido embaixo da carteira. Enquanto isso, a professora passa no quadro: “Arme e Efetue”, olha para Gisele e verificando que ela ainda se encontra com o dicionário, diz:
Professora: Gisele, você viu que para fazermos continha temos que ir ordenando ordem por ordem?
Gisele olha para o quadro, guarda o dicionário na bolsa e abre o caderno. 
A professora passa a operação. Ela copia.

Esse trecho ilustra bem as relações que são estabelecidas na classe do Projeto Novos Rumos: não é que a professora não ensine ou não interaja com os alunos, mas de que forma/como essa interação, esse ensino vem ocorrendo. A situação inicial despertada pela professora (entrega de dicionários) se evidenciou como uma boa oportunidade de trabalho. A partir do interesse que o livro despertou nos alunos, conhecimentos diversos poderiam ser trabalhados. Palavras do dia-a-dia da criança poderiam ser buscadas no dicionário, promovendo, inclusive, o desenvolvimento de conceitos científicos a partir dessas palavras do cotidiano. Palavras semelhantes, seja por som ou grafia, poderiam ser comparadas, assim como Vinícius o fez, e o desejo da descoberta por estas, incentivado. No entanto, a professora encontra-se “presa” ao conteúdo a ser dado. É necessário cumprir um programa, concluir conteúdos, ou seja, ensinar/transmitir para que o aluno aprenda/adquira conhecimento.
Segundo SMOLKA (1988), 
(...)fui percebendo, cada vez mais, a necessidade de distinguir entre a “tarefa de ensinar” e “a relação de ensino”. A relação de ensino parece se constituir nas interações pessoais. Mas a tarefa de ensinar é instituída pela escola, vira profissão (ou missão). Será que vira mesmo profissão? A tarefa de ensinar, organizada e imposta socialmente, baseia-se na relação de ensino, mas, muitas vezes, oculta e distorce essa relação. Desse modo, a ilusão e o disfarce acabam sendo produzidos, não pela “constituição da relação de ensino”, mas pela “instituição da tarefa de ensinar”. Em várias circunstâncias, a tarefa rompe a relação e produz a “ilusão”. Ou seja, da forma como tem sido vista na escola, a tarefa de ensinar adquire algumas características (é linear, unilateral, estática) porque, do lugar em que o professor se coloca (e é colocado), ele se apodera (não se apropria) do conhecimento; pensa que possui e pensa que sua tarefa é precisamente dar o conhecimento à criança. Aparentemente, então, o aprendizado da criança fica condicionado à transmissão do conhecimento do professor (SMOLKA, 1988: p.31).

Desse modo, o professor tende a monopolizar o espaço na sala de aula: seu discurso predomina e se impõe. Daí sucede que o estatuto do conhecimento passa pela escolarização. 
Mas, nesse sentido, ainda, a ilusão não significa apenas um “engano”, no sentido do professor achar que está ensinando alguma coisa e, na realidade, o aluno não estar aprendendo; ou do professor achar que o aluno só aprende se o professor ensina. Essa ilusão significa, mais profundamente, o professor estar ensinando algo do qual ele não está consciente, algo que está implícito na sua tarefa, na sua prática, e que diz respeito ao que é dito, divulgado (inculcado) e pensado ao nível do senso comum. A ilusão do professor parece decorrer, então, da não-consideração (e do ocultamento) de vários aspectos, componentes (e detalhes) cruciais no processo de convivência, interação e relação com os alunos, pais, colegas de trabalho, funcionários, superiores, no cotidiano da instituição escola. E decorrente da sua falta de conhecimento e posicionamento crítico com relação ao seu próprio papel e sua função, como professor, no contexto e funcionamento sociais. A sua ilusão acaba sendo efeito de sua posição no sistema de representações sociais.(Ibidem, p.31/2)

As Classes de Aceleração do Projeto Novos Rumos, ao preocuparem-se estritamente com o problema do aluno (sua dificuldade de aprendizagem X sua capacidade de superá-la com o auxílio da auto-estima, a recuperação de sua defasagem idade-série e a aquisição, em curto período de tempo, dos conteúdos básicos dos quatro primeiros anos do ensino fundamental) acabou por deixar em segundo plano a relação professor-aluno. 
Mais do que personagens de um Projeto, professor e alunos configuram-se como sujeitos históricos, de realidades e de pontos de vista diferentes, mas envolvidos por um mesmo contexto. E neste contexto, especificamente escolar, relações de tensão são criadas e recriadas, conhecimentos mediados, Zonas de Desenvolvimento Proximal trabalhadas, concepções internalizadas e desenvolvimentos potenciais sistematicamente transformados em reais, resultando em novos desenvolvimentos potenciais, reais e assim sucessivamente... Também neste contexto, alegria e tristeza convivem juntas, em um processo contínuo, provocador e provocado por aprendizagens. No entanto, no discurso da Aceleração da Aprendizagem adotado pelo Projeto Novos Rumos, evita-se analisar o processo em detrimento de seu produto.
De acordo com o manual,
Para trabalhar com cada projeto é importante observar os seguintes aspectos:
·	Identificar o produto com clareza, isto é, ter bem claro e deixar bem claro para seus alunos qual o produto, qual o fim, qual o objetivo final do projeto ou do subprojeto;
(...)
·	concluir a tarefa, ou seja, todos os projetos têm uma tarefa, um produto final bem definido: realizar uma feira, fazer uma apresentação, apresentar resultados de uma entrevista. A apresentação dos resultados de cada subprojeto deve sempre ser muito bem planejada e bem realizada. Às vezes, sugere-se, inclusive, trazer gente de outras classes, diretores, pessoas da comunidade para participar. Esses devem ser momentos de alegria, de triunfo, de celebração do sucesso; (BRASIL. CETEB, 1996:  p.7).

E mais:
Todo o trabalho escolar resulta em um produto acabado, que traduz a aprendizagem pelo aluno (Ibidem, p.7). (grifo meu)

Por estes enunciados percebe-se que a lógica do Projeto é pautada no produto: a aprendizagem é verificada por seu “produto acabado”, por aquilo que foi apreendido pelo aluno. Nesse sentido, quanto mais conteúdos a professora vencer com seus alunos, mais produtos terá, maior aprendizagem ocorrerá em sala de aula: “O conteúdo torna-se, assim, o instrumento para ajudar cada aluno a seguir com segurança rumo ao objetivo” (BRASIL. CETEB, 1996: p.7). Excluimo-nos, assim, das ações e relações. As relações interpessoais ficam estagnadas. O conteúdo passa de um momento de sentido no processo de produção de conhecimento/interação social, para tornar-se um esquema geral ao qual o processo deve subordinar-se.
 Nos eventos descritos, nota-se que a ação/ilusão da professora pauta-se nessa lógica. Os poucos momentos de construção coletiva de conhecimentos instaurados em sala de aula são interrompidos em prol da transmissão de conteúdos ao aluno. Verifica-se, ainda, que essas situações de aquisição de conteúdos/de “aprendizagem” devem ser “momentos de alegria, de triunfo, de celebração do sucesso”.
Segundo GÓES (1997), há uma tendência em tornar a interação harmoniosa, o que é um equívoco:
O papel do outro revela-se contraditório. O jogo dialógico entre sujeitos não tende a uma só direção; ao contrário, envolve circunscrição, ampliação, dispersão e estabilização de sentidos. Um determinado conhecimento (pretendido na intencionalidade do outro; ou previsto, na perspectiva de um observador) pode ou não ser construído pelo indivíduo, mas, em qualquer caso, é na complicada dinâmica do funcionamento intersubjetivo que devemos examinar o processo (GÓES, 1997: p.27).

É o momento de, como professores, começarmos a aceitar os conflitos de sala de aula. Perceber, na leitura clandestina do dicionário, que a “harmonia” da aula de “arme e efetue” tem que ser quebrada e, na dúvida entre espalda e espada, não há somente a motivação pelo conhecimento, mas há relações a serem estabelecidas na promoção da aprendizagem escolar. Para isso, precisamos antes, enxergar/ouvir as ações e os discursos de nossos alunos...

Reflexões: a caminho do aprender?
Fazemos parte de uma cultura letrada, e o acesso a diversos tipos de informação só é possível na medida em que o sujeito domina outros conhecimentos, capazes de levá-lo à compreensão e interpretação dos fenômenos coerentes com sua realidade.
O Projeto Novos Rumos compreende essa necessidade e apresenta ao aluno conteúdos necessários a sua vida, tanto escolar, quanto social. No entanto, esses conteúdos, na turma estudada, mantiveram-se atrelados a uma suposta realidade do aluno e nem sempre foi oferecida a possibilidade de adaptação deste para o contexto do estudante, em sala de aula. Além disso, no discurso da proposta os conteúdos são considerados como produtos a serem aprendidos/apreendidos pelos alunos. A aquisição desses produtos será responsável pela escolarização do indivíduo e conseqüente recuperação de sua defasagem idade-série.
A escola exclui porque se apresenta, para as classes populares, como única possibilidade de acesso ao conhecimento socialmente valorizado. Ou seja, o problema não se encontra apenas na relação professor-aluno, mas na relação destes com o conhecimento. E, uma vez que a compreensão e o acesso crítico desse saber pelo aluno são impossibilitados ou mal-direcionados, exclui-se este aluno da aprendizagem, da escola e da sociedade em que vive.
As Classes de Aceleração do Projeto Novos Rumos, em seu discurso, limitam a compreensão do problema da exclusão a defasagens de aprendizagens, evitando as possibilidades de compreender a exclusão escolar na dinâmica da educação, restringindo sua atuação apenas ao desenvolvimento de programas pré-elaborados e à transmissão de conteúdos já sistematizados, que, mesmo quando contextualizados, estão desvinculados de uma ação prática do aluno. Nesse sentido, o Projeto Novos Rumos, para favorecer uma aprendizagem que contemple a interação social entre indivíduos, na promoção de um saber coletivo e passível de ser sistematizado e co-relacionado com outros de forma crítica e vinculada à ação, deve incorporar, em seu discurso, uma discussão bem estruturada sobre a relação processual entre professor e aluno na construção do conhecimento, evitando, dessa forma, reproduzir simplesmente a escolarização e reeditar a exclusão, agora mascarada pela capacidade do indivíduo em acumular conhecimentos. 
Desta forma, não podemos apenas “culpabilizar” o professor, por não ter se tornado um mediador da aprendizagem em sala de aula. Nem o discurso da proposta, nem os cursos forneceram-lhe subsídios para essa mediação. Segundo VYGOTSKY (2001), “para tomar consciência é necessário que haja o que deve ser conscientizado” (VYGOTSKY, 2001: p.286), mas essa consciência não foi disponibilizada ao professor. Talvez pelo fato do Projeto Novos Rumos necessitar enfocar melhor o processo de ensino-aprendizagem em seus discursos e cursos ou talvez porque se pretendesse um professor-executor apenas.
Dessa forma, o Projeto Novos Rumos foi avaliado enquanto um mecanismo de aceleração de “escolaridade” e não de “aprendizagem”. Contrapondo-se a isso, eventos sobre o aprender do aluno (ou a ausência desse), a partir dos discursos presentes em sala de aula, foram destacados como forma de trazer algumas contribuições ao estudo do mesmo, refletindo sobre situações que podam ou acentuam esse processo na escola.
O Projeto visa a aceleração da escolaridade do aluno, uma vez que enfoca, prioritariamente, a aquisição de conteúdos e incentiva produtos e não processos. A aprendizagem não pode se restringir à aquisição de um conhecimento, é um processo por natureza. Segundo GÓES (1997), “o papel do outro mostra-se muito complexo, não podendo ser examinado somente em termos do êxito ou do fracasso em ‘promover’ um funcionamento mais elevado na criança” (GÓES, 1997: p.17).
Movida pela linguagem, a aprendizagem constrói-se a todo momento no contexto sócio-histórico em que se insere, reelaborando, internamente, as relações sociais do indivíduo. Aprende-se a todo momento e em qualquer lugar, no entanto a qualidade desta aprendizagem varia. Segundo VYGOTSKY (2001),
Se aprendemos datilografia, na estrutura da nossa consciência pode não haver nenhuma mudança. Mas se aprendemos, digamos, um novo método de pensamento, um novo tipo de estruturas, isto nos dá a possibilidade não só de desenvolver a mesma atividade que fora objeto de aprendizagem imediata mas nos dá muito mais: dá a possibilidade de ir além dos limites daqueles resultados imediatos a que a aprendizagem conduziu (VYGOTSKY, 2001; p.303).

Quando sistematizado, passivo e isolado em disciplinas, o aprender encontra-se fragmentário e restrito. Quando coletivo, desafiador e interligado ao contexto, o aprender é provocador de novas aprendizagens e impulsionador do desenvolvimento humano, interligando os conhecimentos entre si e estabelecendo redes de Zonas de Desenvolvimento Proximal que oferecem aos conceitos apreendidos a dinâmica do inacabamento, da incompletude. Aprende-se (e desenvolve-se) constantemente. Falta agora tornar a aprendizagem um processo presente (e constante) em sala de aula...
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