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INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR DE LÍNGUA 

INGLESA  

 

RESUMO 

O presente estudo de mestrado tem como objetivo geral analisar os agires evidenciados em 

uma  autoconfrontação simples (ACS) sobre a prática com uma Sequência Didática (SD) 

para leitura de notícias em aula de língua inglesa (LI). Os dados foram gerados a partir da 

ACS realizada por nós, professora de inglês regente da turma e professora orientadora, com 

base na  SD em uma turma de 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública de 

Guarapuava, Estado do Paraná. Buscamos responder os seguintes questionamentos: quais 

são os agires docentes (re)ssignificados frente à prática com a SD sobre o gênero textual 

(GT) “notícias da intenet” e de que forma a SD fundamenta essa prática docente. Traremos 

como fundamentação teórica os conceitos do trabalho docente sob o viés do interacionismo 

sociodiscursivo (ISD) da ergonomia francesa. Discutiremos a transposição didática de 

gêneros (TDG) mediante o modelo didático de gêneros (MDG) para a elaboração de SDs. 

Conforme Clot (2007), apresentaremos a autoconfrontação (AC), que tem se revelado um 

recurso fundamental para o processo de formação de professores e como instrumento 

possibilitador de análise dos textos produzidos pelo próprio professor em situações reais de 

trabalho. Isso se justifica na medida em que o instrumento promove não apenas um exercício 

reflexivo do sujeito sobre a própria atividade como, também,  nesse movimento, sua 

ressignificação e transformação quando das tomadas de consciência e possíveis 

transformações no agir profissional. Para análise dos dados coletados utilizamos o 

procedimento de análise descendente descrito em Bronckart (2007) e Machado e Bronckart 

(2009), que verifica os parâmetros de contexto, o nível organizacional, nível enunciativo e 

semântico. Os planos de análise de textos organizacional abordam os segmentos de 

orientação temática (SOT) que envolvem diretamente a análise do conteúdo do texto e os 

segmentos de tratamento temático (STT), os tipos de discurso, as sequências e os 

mecanismos de textualização. O nível enunciativo aborda as vozes e as modalizações que 

são voltados especificamente para a manutenção da coerência pragmática, ou interativa do 

texto. O nível semântico envolve uma reinterpretação das análises dos níveis organizacional 

e enunciativo que permite identificar os motivos, intenções e recursos para o agir. 

Observando o comportamento e o desenvolvimento dos alunos com a proposta da SD, esta 

ferramenta se apresentou eficaz para o ensino de GT com foco na leitura em LI, assim como 

a ACS apontou a tomada de consciência sobre o uso demasiado da L1 (língua materna) no 

ensino da L2 (língua inglesa) com a SD e a necessidade de estender o tempo com o GT 

notícias. Apontou também, vários aspectos que consolidarão práticas do agir, dentre elas, 

projetar textos, atividades e imagens para melhor compreensão, bem como oportunizar os 

textos (notícias) nos computadores com acesso à internet. 

PALAVRAS-CHAVE: autoconfrontação (AC); formação continuada; ensino como 

trabalho, agir docente. 
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THE ANALYSIS OF THE TEACHER ACTS THROUGH THE 

SELFCONFRONTATION AS AN INSTRUMENT TO DEVELOP THE ENGLISH 

TEACHER 

ABSTRACT: The present study on master’s degree aims at analyzing the acts evidenced on 

a simple selfconfrontation (SSC) about the practice with a Didactic Sequence (DS) for the 

reading of news on English Language class. The data were generated from the SSC 

performed by me as the English teacher of the class and the advisor professor of this study, 

based on the DS that I used to teach in the third year High School on a public school in 

Guarapuava, State of Paraná. We look for answering the following question: which are the 

teaching acts (re)defined in front of the practice with the DS about the textual genre (TG) 

“internet news” and in which ways the DS grounds this teaching practice. We will bring as 

theorical fundaments the concepts of the teaching work under the perspective of the socio-

discursive interactionism (SDI) of the French ergonomics. We will discuss the didactic 

transposition of genres (DTG) through the didactic model of genres (DMG) for the 

elaboration of the DS. According to Clot (2007), we will present the selfconfrontation (SC), 

which has shown itself as a fundamental resource for the process of the teacher education 

and as an instrument that allows the analysis of texts produced by the teacher himself in real 

situations of work. This is justified by the instrument’s promotion of not only a reflexive 

exercise of the subject regarding the activity itself, but also, in this movement, its redefining 

and transformation about the taking of conscience and possible changings on the 

professional act. To analyze the collected data, we will use the descendent analysis 

procedure described in Bronckart (2007) and Machado and Bronckart (2009) that verifies 

the context measures, the organizational level, semantic and enunciative level. The plans of 

the analysis of the organizational texts approach the segments of thematic orientation (STO) 

that involve directly the analysis of the text’s content and the segments of thematic treatment 

(STT), the kinds of speech, the sequences and the mechanism of textualization. The 

enunciative level approaches the voices and modalizations that are turned specifically to the 

maintenance of pragmatic or interactive coherence of the text. The semantic level involves a 

reinterpretation of the analysis of the organizational and enunciative levels the allows to 

identify the reasons, intents and resources to the act. Watching the behavior and 

development of the students with the proposal of the DS, this tool has shown itself effective 

for the teaching of TG with focus on reading in FL, as the SSC indicated the taking of 

conscience about the excessive use of the L1 on the teaching of the L2 with the DS and the 

need to extend the time with the TG news. It also pointed several aspects that will 

consolidate practices of the act, among them projecting texts, activities and images for better 

understanding, as well as reading the news in the computer screen with access to internet. 

KEY WORDS: selfconfrontation (SC); continued formation; teaching as a work; teaching 

acts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo1 está inserido no programa de Mestrado em Letras, ofertado pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO - Guarapuava - PR. No intuito de 

proporcionar melhores práticas docentes e compreender melhor o que é o trabalho do 

professor frente à proposta de transposição didática de gêneros textuais, direcionamos nossa 

pesquisa tomando o trabalho do professor como objeto de pesquisa. Anna Rachel Machado, 

precursora do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) no Brasil e líder do grupo de estudos 

ALTER2 questionava, no início de seus estudos, o porquê da atividade docente não ser vista 

como um trabalho. Até então, havia uma recorrente concepção de ser um “sacerdócio”, 

como um “dom”, tarefa executada por “iluminados”. Kleiman (2010) contribui com essa 

discussão justificando que a ausência de estudos voltados ao trabalho do professor faz surgir 

crenças com frágeis sustentações sobre o trabalho docente, principalmente por 

manifestações midiáticas onde, por vezes são atribuídos ao professor os baixos níveis de 

aproveitamento escolar. Outros aspectos envolvidos no processo educacional precisam ser 

verificados, como as políticas públicas voltadas aos encaminhamentos teórico-

metodológicos, a formação inicial e continuada dos professores, o plano de carreira desses 

profissionais, o excesso de alunos por sala de aula, o espaço físico,  os recursos materiais e 

tecnológicos dentre outros que fazem parte de todo esse universo educacional que alerta 

sobre a importância de se compreender o ensino além do trabalho em sala de aula.  

 Buscamos no dispositivo da autoconfrontação (CLOT, 2007) subsídios para 

compreender esses agires e analisar os textos produzidos por mim como docente e como 

autora e pesquisadora da situação real do trabalho. A partir dos pressupostos advindos da 

Clínica da Atividade e da Ergonomia da Atividade dos Profissionais da Educação 

(ERGAPE) da linha francesa (CLOT, 2007)  refletimos3 sobre o trabalho do professor, o 

trabalho docente e as múltiplas formas pelas quais ele se desenvolve. Apresentaremos a 

                                                 
1  Estudo inserido na linha de pesquisa Linguagem, Leitura e Interpretação nos estudos voltados para a 

Linguística Aplicada (LA). Grupo de Pesquisa Gêneros Textuais e Práxis Docente. 
2ALTER: Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações. O grupo desenvolveu suas atividades 

entre 2003 e 2012 sob a liderança de Anna Rachel Machado, ano em que teve suas atividades vinculadas à 

PUC-SP encerradas devido ao falecimento da sua líder. Único grupo organizado de pesquisadores brasileiros 

em torno dos estudos do trabalho docente com uso da autoconfrontação. 
3 Por se tratar de um espaço em que retomarei minha trajetória pessoal utilizarei a primeira pessoa do singular. 

Em momentos em que a voz da prof.ª pesquisadora e orientadora Dr.ª Lidia Stutz se fará ouvir, conjuntamente 

a minha, será mencionado a primeira pessoa do plural. 
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diferença entre o trabalho prescrito, o trabalho realizado e o real do trabalho. Discutiremos 

como a proposta autoconfrontação (AC) tem se revelado um recurso fundamental para o 

processo de formação de professores e à medida em que o instrumento promove não apenas 

um exercício reflexivo do sujeito sobre a própria atividade, como também,  nesse 

movimento, sua ressignificação e transformação.  

 Com vistas a compreender como as práticas pedagógicas se relacionam com minha 

formação inicial e continuada, tendo em vista que sou autora do trabalho, bem como analiso 

a minha própria prática, discorrerei brevemente sobre o contexto em que estou inserida. 

Minha formação acadêmica foi no curso de Letras Português/Inglês entre 1988 a 1991 na 

Universidade  Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Toda a minha formação no ensino 

fundamental, médio e superior, em relação às línguas materna e estrangeira, abordaram 

concepções gramaticais e estruturalistas.  

 Na universidade tomei conhecimento que existiam “outras” abordagens para se 

ensinar/aprender as línguas. Ingressei em 1992 para a rede estadual de ensino do Paraná, via 

concurso público, seguindo as orientações metodológicas para o ensino de Línguas 

Estrangeiras do Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná4.  

 Atualmente, com quase 28 anos de experiência, desde a formação inicial, com 

atuação em sala de aula, técnica pedagógica de Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) no 

Núcleo Regional de Educação (NRE) de Guarapuava por seis anos, estudos desenvolvidos 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), participação em Grupo de Pesquisa 

GTPD5, acompanhamento aos alunos do PIBID e aos estagiários do curso de Letras e 

estudos e reflexões no mestrado, desenvolvo a presente pesquisa a fim de ampliar 

conhecimentos,  apropriar novos saberes e repensar minhas práticas pedagógicas tomando a 

sequência didática (SD) como dispositivo para a prática nas aulas de língua inglesa (LI) com 

gêneros textuais (GT). 

Retornando para a sala de aula no início de 2016, conhecia a proposta com gêneros 

apenas na teoria. No início daquele ano, ao assumir a turma, 3º ano do EM de uma escola 

periférica do município de Guarapuava, desenvolvi um trabalho com SD com a turma, 

                                                 
4  Conhecido como “branquinho”. Conforme Gimenez (1999, apud DCE-LEM,  2008), documento que 

apresentava concepções da língua discursiva e sugeria um trabalho com diferentes tipos de textos, a partir da 

visão bakhtiniana, mas que a progressão de conteúdos  de 5ª a 8ª séries (organização em séries) estavam 

voltados para o ensino comunicativo, centrando em funções da linguagem do cotidiano, o que, conforme a 

autora, esvaziava as práticas sociais mais amplas de uso da língua. 
5 Grupo de Pesquisa Gêneros Textuais e Práxis Docentes coordenado pela Profª Dr.ª Lidia Stutz. 
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porém distante ainda do ideal, por isso o interesse em ampliar os estudos atrelando a teoria 

com a prática.  Por meio deste estudo tive a oportunidade de produzir conjuntamente uma 

SD e realizar a prática docente com ela analisando meu agir a partir da AC com todo o 

suporte teórico dado por minha orientadora, Profª Lidia Stutz,  na parceria que 

estabelecemos.  

 Conforme Bronckart (2006), há uma reinvindicação para que as atividades 

relacionadas ao ensino sejam consideradas como um verdadeiro trabalho, contrário à visão 

tradicional que ainda se perpetua na mídia. Há alguns anos, essas atividades passaram a ser 

objeto de pesquisas, de reflexões e debates ocupando um vasto espaço averiguando a 

didática, a ciência e as práticas relacionadas ao agir docente. Não se trata de algo simples e 

fácil de descrever, de caracterizar, muito menos “falar sobre”. (BRONCKART, 2006).  

 O encontro do campo da didática das disciplinas escolares com o referencial teórico 

das Ciências do Trabalho, mais especificamente a Ergonomia da Atividade, corrente 

francesa desenvolvida pelo Grupo ERGAPE – Ergonomie de l’Activité des Professionnels 

de l’Education – (AMIGUES, 2002; 2004; SAUJAT, 2002; 2004), e a Clínica da Atividade, 

também francesa (CLOT, 1999; 2001; CLOT; FAÏTA, 2000, 2001; FAÏTA, 1997; 2002; 

2004) aumenta o interesse e as possibilidades de compreensão do trabalho docente. Tanto o 

interacionismo sociodiscursivo (ISD) quanto a Ergonomia e a Clínica da Atividade são 

linhas teóricas que partem do mesmo referencial teórico de base, apoiam-se em Vygotski ao 

que se refere ao teor psicológico de desenvolvimento.  

 Os estudos do ISD ancoram-se nas propostas didáticas que contribuem para que os 

conteúdos não cheguem até as salas de aula sob o formato de uma aplicação direta e sim, 

transposta, levando em conta a organização dos sistemas de ensino, os objetivos, os métodos 

para esse fim. Já  a Ergonomia Francesa, no presente contexto,  tem a função de reorientar a 

didática e contribuir com os estudos por meio da análise do trabalho docente.  

 Tomamos o ISD com base em Bronckart (1999; 2006; 2007; 2008), principal 

idealizador teórico que sustenta estudos de pesquisadores genebrinos, como a corrente que  

traz em um de seus principais pilares de investigação os gêneros de textos.   O ISD tem 

como importante característica a instauração da (re) configuração do agir como unidade de 

análise do funcionamento humano, nos e pelos textos, pelo aprofundamento da análise das 

características da linguagem e de seu efeito sobre as condições desse funcionamento 

analisando/propondo intervenções práticas e dos processos de mediação formativa que nela 

se desenvolvem.  O ISD fundamenta-se em Vygotski (2008) e em Bakhtin e Voloshinov 
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(2010) ao analisar as contribuições da linguagem, do meio social e do trabalho no 

desenvolvimento humano. Trata-se, pois, viver o longo processo de humanização, realizado 

na e pela atividade humana e envolvendo necessariamente o pensamento, a linguagem e as 

relações mantidas entre eles. 

 Estabelecemos como objetivo geral da pesquisa analisar os agires evidenciados em 

uma autoconfrontação simples (ACS) sobre a prática com uma SD para a leitura de notícias 

em aulas de LI.  

 Mais especificamente, os objetivos que norteiam este estudo estão organizados da 

seguinte maneira: 

a) Analisar agires docentes (re)ssignificados frente à prática com a SD a partir da 

ACS; 

b) Investigar a maneira como a SD fundamenta a prática docente. 

 Assim, visando alcançar os objetivos propostos, discorremos sobre as questões que 

nos propomos a responder, as quais norteiam a pesquisa realizada: 

a) Quais são os agires docentes frente à prática com uma SD sobre o GT “notícias da 

internet”? 

b) De que forma a SD fundamenta essa prática docente? 

 Para analisar as práticas linguageiras que se apresentam em situação do trabalho do 

professor (textos e representações), filmamos 14 aulas em uma turma de 3º ano do Ensino 

Médio (EM) de uma escola pública da região centro-sul do estado do Paraná desenvolvendo 

uma SD com o gênero textual “notícias da internet”. A SD foi produzida conjuntamente pela 

professora orientadora e pesquisadora, doutora Lidia Stutz e por mim, professora regente de 

turma, com base em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2001; 2004) e nos Modelos Didáticos de 

Gêneros (MDG) conforme proposto por Schneuwly e Dolz (2004[1997]), Cristovão (2002) e 

Machado e Cristovão (2009). O trabalho docente foi realizado por mim no segundo trimestre 

de 2016. Com os alunos, o trabalho com a  SD buscava compreender como eles 

desenvolviam a prática da leitura por meio deste material didático.  

 Além das análises realizadas por Stutz (no prelo), o objetivo geral desta pesquisa visa 

verificar o agir docente nas minhas práticas, como professora regente da turma, no 

desenvolvimento do ensino de leitura por meio dessa SD no intuito de proporcionar 

melhores práticas docentes e compreender melhor o que é o trabalho do professor frente à 

proposta de transposição didática de gêneros (TDG). 
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 Analisamos os dados coletados a partir do modelo da arquitetura textual adotada por 

Bronckart (2007) e Machado e Bronckart (2009), buscando nessa metodologia interpretar os 

atos do agir. Realizamos conjuntamente, professora da Universidade e pesquisadora da 

própria prática, a ACS.  

 Para melhor compreensão das análises, das reflexões e dos resultados obtidos em 

nosso estudo, expomos a visão geral dessas questões em seus respectivos capítulos. Na 

seção introdutória apresentamos e justificamos a pesquisa, minha trajetória profissional, os 

objetivos que movimentam o presente estudo e o panorama geral da configuração dos 

capítulos. 

 O primeiro capítulo aborda os pressupostos teóricos que respaldam nossa pesquisa. 

Adentramos o campo do trabalho amparados pela Clínica da Atividade e a Ergonomia do 

Trabalho, da linha francesa buscando na AC subsídios para analisar meu trabalho, professora 

regente de uma turma de EM, sob a perspectiva do ensino visto como um trabalho. Esta 

metodologia permite aprender mais sobre esse “métier”, retomar o trabalho na perspectiva 

do ISD para me tornar mais consciente, reconfigurar minha prática e gerar desenvolvimento 

para aprimorar as práticas futuras. Trouxemos uma pesquisa em estado da arte que apresenta 

estudos que vem sendo desenvolvidos sobre AC em educação no Brasil nos últimos 10 anos.   

 Na sequência apresentamos a teoria que norteia este trabalho, proposta por Jean-Paul 

Bronckart (1999), bem como as contribuições advindas dos estudos de Vygotski 

(1927/1996) e de Volochinov (1973; 2009) para o ISD e para a formação de professores e o 

percurso dessa teoria até chegar ao Brasil. Abordamos os principais conceitos que permeiam 

os GT (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEULWY, 2004) chegando à proposta de MDG, TDG e 

SD. Apresentamos algumas considerações sobre a SD e o ensino da leitura, foco da nossa 

SD. Tratamos sobre o desenvolvimento profissional docente na perspectiva do ISD e 

contribuições de Dolz (2013) sobre como a escola se organiza para as práticas de ensino e 

aprendizagem das línguas. Apresentamos a AC como uma proposta  para analisar o trabalho 

docente.  

 Ainda neste capítulo procuramos compreender o agir humano e as representações 

individuais, coletivas e sociais, bem como as representações sobre o agir docente. 

Apresentamos o quadro teórico e metodológico proposto por Bronckart (2007) e Machado e 

Bronckart (2009) para analisar os textos produzidos em AC e, um breve resumo do capítulo. 
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 O segundo capítulo apresenta a metodologia que utilizamos para compor a pesquisa 

descrevendo sua natureza e contexto, a geração de dados, os critérios para escolha do 

material a ser analisado, abordagem e tipo de pesquisa em que esta dissertação se inscreve.  

 No último capítulo desenvolvemos a análise dos dados fornecendo informações 

sobre o contexto em que atuamos, os níveis organizacionais, enunciativos e semânticos do 

texto que expõe os resultados das análises dos dados coletados e, por último, as 

considerações finais sobre o trabalho apresentado. 

Esperamos que a pesquisa contribua com reflexões acerca do trabalho docente no 

que concerne ao ensino e aprendizagem de língua inglesa conduzindo à tomada de 

consciência, gerando potencial de desenvolvimento (BRONCKART, 2008), além da 

percepção de como a prática de ensino com SD pode gerar transformações no agir docente. 

A nossa escolha metodológica sob o viés do ISD aponta a AC como uma metodologia para 

analisar o trabalho docente e promover o desenvolvimento profissional, bem como uma 

ferramenta para a formação continuada de professores. 
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CAPÍTULO 1 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

1.1 CONCEPÇÕES SOBRE O TRABALHO   

 

Nesta seção nos propomos a olhar o “trabalho”, em si, a partir do ponto de vista de 

Clot (2007) como uma atividade dirigida e, posteriormente, analisaremos especificamente o 

trabalho “do professor”. Apresentaremos algumas noções sobre trabalho, a partir das 

perspectivas teóricas da Clínica da Atividade (CLOT 2007; 2010, CLOT; FAÏTA, 2000, 

FAÏTA, 2002), da Ergonomia do Trabalho (AMIGUES, 2002, 2004; SAUJAT, 2002; 2004), 

do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2006; 2008; 2012, MACHADO; 

BRONCKART, 2004; 2009, MACHADO, 2007) com o intuito de ampliar as possibilidades 

de reflexão para a compreensão do trabalho docente. 

 

 

1.1.1 Ensino como trabalho  

 

 O trabalho é uma função psicológica social historicamente constituida. A função 

social do trabalho realiza ao mesmo tempo a produção de objetos e de serviços e a produção 

de trocas sociais que dão aos primeiros seu valor numa determinada sociedade. Para Clot 

(2007, p. 08), “O trabalho é uma base que mantém o sujeito no homem, visto que é a 

atividade mais transpessoal possível”.  H. Wallon (1982, p. 203), compreende que trabalhar 

é “contribuir por meio de serviços particulares para a existência de todos, a fim de assegurar 

a sua própria”. Mas sua função psicológica na atividade dos sujeitos não está contida em 

potência na função social.  

 Para Clot (2007), objetivo é compreender em que condições teóricas e metodológicas 

é possível hoje a análise psicológica do trabalho. A análise do trabalho visa sempre, de todo 

modo, compreender para transformar. O trabalho não é uma atividade entre outras. 

Conforme Clot  (2007), ele exerce na vida pessoal uma função psicológica específica que se 

deve chegar a definir. O trabalho é uma atividade dirigida e se baseia na função da 

subjetividade do trabalho coletivo. O autor define a atividade a partir da concepção do 

trabalho como uma atividade triplamente dirigida em situação real, uma vez que, “ela é 
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dirigida não só pelo comportamento do sujeito ou dirigida por meio do objeto da tarefa, mas 

também dirigida aos outros” (CLOT, 2007, p. 97). Ele ainda assevera que permanece no 

centro das preocupações uma psicologia das situações de trabalho e de vida. Ela deve 

oferecer um alicerce à resolução de situações que situe o sujeito. 

 Com efeito, a abordagem da atividade de trabalho aqui sustentada assume 

deliberadamente a filiação à escola russa de psicologia fundada por Vygotski. Seu objetivo é 

antes a atividade como tal envolvendo o desenvolvimento das atividades pelo sujeito e os 

empecilhos a essas atividades. Na perspectiva histórico-psicológica adotada, o 

desenvolvimento de um sujeito não é, além disso, uma corrida rumo a uma meta conhecida 

de antemão. 

 Bronckart (2006, p. 209) afirma que “o trabalho se constitui como um tipo de 

atividade ou de prática”. Complementa que se trata de uma atividade própria da espécie 

humana, que desde o início da história esta prática vem sendo organizada coletivamente e 

destinada a assegurar a sobrevivência econômica da humanidade. Para o autor, o trabalho é 

dividido em tarefas e estas são distribuídas entre os membros de um grupo. Ele chama essa 

distribuição de tarefas de divisão do trabalho. Desse modo é que os papéis e as 

responsabilidades são diferentes e específicas. 

 Direcionando nossas reflexões para o trabalho docente, no contexto atual, percebe-se 

as crescentes pesquisas no Brasil e fora dele. No campo da linguística aplicada (LA), 

inúmeras pesquisas vêm sendo desenvolvidas para compreender o trabalho do professor, 

como um trabalho, no sentido literal. Nem sempre ele foi visto como um trabalho, e sim, 

como um “dom”, uma “missão”, um sacerdócio. Machado (2004), já no início de seus 

estudos adentrando o sociointeracionismo, apresentava questionamentos de que as atividades 

educacionais não eram vistas como trabalho. A pesquisadora acreditou que seus estudos, 

principalmente voltados à Formação de Professores, poderiam ganhar maior 

desenvolvimento. Diante do quadro que temos hoje, podemos concluir que ela estava certa. 

As pesquisas voltadas ao trabalho do professor ganharam grande desenvolvimento, 

conforme a autora acreditara. Graças ao envolvimento dos pesquisadores de Genebra, foram 

constituindo grupos e subgrupos 6  envolvendo pesquisadores doutores brasileiros, 

mestrandos, doutorandos direcionando os estudos em diferentes práticas de linguagem que 

                                                 
6 ALTER-AGE: Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações – Aprendizagem, Gêneros 

Textuais e Ensino – USP. 

ALTER-GET: Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações – Gêneros Textuais – UEL. 
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se desenvolvem no e sobre o trabalho educacional com objetivo de identificar relações entre 

essas práticas e sua influência sobre o agir dos profissionais de educação. 

  Discursos produzidos sobre o trabalho desenvolvido pelos professores geralmente 

eram negativos, responsabilizando-os pelos baixos índices de aproveitamento escolar, como 

se o problema fosse apenas com eles, com a falta de reflexão, de formação, de iniciativa, de 

interesse em mudar, em melhorar. Certamente a ausência de estudos focados no professor 

contribuíram para que essas crenças tomassem tamanha proporção.  Apesar das pesquisas 

feitas nessa área, o trabalho docente é muito complexo, trata-se de um campo ainda muito 

aberto a estudos. As pesquisas que acontecem nessa perspectiva ainda não dão conta de 

explicar o que é o trabalho docente.  

 Conforme André (2010), foi a partir dos anos 2000 que o foco identidade e 

profissionalização docente passou a ser o professor, as suas opiniões, representações, saberes 

e práticas. Até então, a maioria das pesquisas, no campo educacional, limitavam-se aos 

cursos de formação inicial.  

 Nossa pesquisa volta-se ao trabalho do professor para melhor compreendermos as 

relações entre linguagem e trabalho. Nos encontramos num momento em que a profissão 

professor é o centro das discussões. O enfoque que utilizamos é o da concepção de ensino 

como trabalho focalizando a linguagem em relação ao trabalho. 

A fim de compreender a realidade do ensino como um trabalho, torna-se importante 

ressaltar as contribuições que a Clínica da Atividade, a Psicologia e a Ergonomia do 

Trabalho concedem ao trabalho docente. 

 

 

1.1.2 A clínica da atividade, psicologia do trabalho e a ergonomia da atividade 

 

 Partimos da referência da Clínica da Atividade apresentada por CLOT (2010) em seu 

livro “A função Psicológica do Trabalho” publicado na França que, posteriormente teve a 

obra reeditada e também traduzida, possibilitando importantes contribuições no campo da 

Psicologia do Trabalho. Clot propõe um tratamento inovador das questões psicológicas 

presentes na relação do homem com sua atividade laboral. Ele defende que é possível 

ultrapassar a perspectiva tradicional de adaptação do indivíduo às exigências da produção e 

assumir um compromisso com as transformações dos contextos de trabalhos de modo a 

torná-los mais compatíveis com as necessidades humanas. Contrário à correntes filosóficas 
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contemporâneas que propagam ideias que o trabalho tradicional está perdendo o foco central 

na organização da sociedade, tendo em vista a redução das atividades industriais por conta 

da substituição do homem pela máquina, Clot (2010) sustenta que o trabalho não apenas 

continua a preencher uma função psicológica exclusiva, bem como mantém sua centralidade 

na sociedade contemporânea sendo insubstituível no desenvolvimento pessoal, na 

construção do próprio valor e na contribuição de cada um para a formação do patrimônio 

histórico cultural humano. 

 A Psicologia do Trabalho, como método de pesquisa que surge a partir dos princípios 

do taylorismo, começa a levar em conta as aptidões dos indivíduos e as propriedades do 

“motor humano” (BRONCKART, 2008). Conforme apontado pelo autor, ainda com o foco 

na melhora da rentabilidade, adaptava o homem a seu trabalho encontrando o seu 

“verdadeiro” lugar. Para a Psicologia do Trabalho, com base nas contribuições vygotskianas, 

o trabalhador não é considerado um simples realizador de tarefas, pois ele transforma sua 

própria atividade de trabalho e a si mesmo. A atividade de trabalho é um meio pelo qual o 

trabalhador inventa e reinventa prescrições sempre que houver esta necessidade.  

 A Ergonomia da Atividade (AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004) é originária da 

Ergonomia Francesa e contrapõe-se ao modelo taylorista e fordista de trabalho, tendo como 

objetivo principal prover melhores condições aos trabalhadores. Tendo em vista as graves 

consequências negativas sobre a saúde física e psicológica dos trabalhadores que, nos 

modelos citados eram treinados a adaptar-se aos trabalhos,  surgem métodos de pesquisa, 

como a Psicologia do Trabalho que auxiliam na reflexão sobre as situações de trabalho, 

contribuindo para a melhora das práticas e das condições em que o trabalhador se encontra. 

A Psicologia Ergonômica, conforme Clot (2007, p. 54), 

 

é um “ramo” da Psicologia do Trabalho que visa analisar e modificar os 

comportamentos e as situações do Homem no trabalho no que diz respeito 

às condições de trabalho exteriores a esse indivíduo e por meio dessas 

condições.  

 

 Dessa forma, a Ergonomia, hoje considerada uma disciplina, mobiliza os 

conhecimentos em psicologia cognitiva para resolver problemas ergonômicos. Essa 

abordagem tem seu foco em analisar a efetividade do trabalho. Bronckart (2008, p. 97) 

sustenta que: 
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não se pode definir o trabalho real sem se considerar o conjunto de 

aspectos das relações entre o operador e as tarefas que ele deve realizar e 

visando a apreender o trabalho do ponto de vista dos operadores.  

 

 A ergonomia foca na atividade desenvolvida pelo indivíduo no seu trabalho 

permitindo que sejam visibilizadas as reais situações desse trabalho. Por meio dela é 

possível perceber a distância entre o trabalho predefinido e o trabalho da forma como 

acontece, surgindo, posteriormente, os termos “entre o trabalho prescrito e o trabalho real” 

(BRONCKART, 2008, p. 97). Além de abordar os aspectos voltados à saúde do trabalhador, 

bem como, tudo o que se relaciona a psicossubjetividade, ela também se atenta aos aspectos 

que desencadeiam o sofrimento no trabalho. Marcas deixadas pelo taylorismo, por exemplo, 

como a fadiga ocasionada pela intensificação do gesto, além de se tornar mera obrigação 

desqualifica o movimento espontâneo do trabalhador. (WALLON 1932/1976). 

 Nesse sistema o homem não age, não é exigido demais desse trabalhador. Ao 

contrário, dele é exigido apenas um gesto artificial, mecânico, o mínimo de intervenção. 

Conforme Wallon (1947), quando não é exigido do trabalhador nenhum movimento que este 

possa intervir, que possa, agir amputa-se a sua iniciativa, condenando-a a uma imobilidade 

contínua desembocando em esforços mais dissociativos, fatigantes e extenuantes levando a 

tensões psíquicas do nível denominado atualmente de “stress”. 

  Atividades como apenas a vigilância ou atividades sem gestos também ocasionam 

efeitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos trabalhadores inseridos neste contexto. 

São características próprias do ser humano a movimentação, a participação integral e efetiva 

nas tarefas, a contribuição física e cognitiva, porém, neste sistema o homem é comparado 

com a máquina. É comun aos trabalhadores que têm suas potencialidades suprimidas durante 

o seu dia de trabalho, por horas diárias, sensação de desconforto, frustração, impotência, 

fadiga, ressentimentos, melancolia, sofrimento, descompensações psíquicas, entre outros 

sintomas. Trata-se de um sistema que tem o poder de aniquilar as potencialidades pessoais 

de sujeito transformando-as em meras operações elementares.  

 A partir do crescente número de problemas físicos  e mentais recorrentes entre os 

trabalhadores expostos a estas situações de “ stress” começa-se a avaliar em que dimensões 

os conflitos não estão sendo maiores e até que ponto o preço a ser pago não está sendo alto 

demais gerando tantos novos problemas. 

 A partir dos aspectos apresentados estendemos esse olhar para o trabalho docente 

cujos profissionais estão adoecendo com muita frequência diante dos inúmeros desafios 

enfrentados no ambiente de trabalho no atual contexto. 
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 Conforme Bronckart (2008, p. 97), a abordagem central da ergonomia está voltada 

para a análise do trabalho “dos problemas reais, em situações reais, em tempo real”. O 

trabalhador passa a ser visto como um ator e não como um executor das prescrições. Essa 

totalidade se aproxima do que foi exposto a partir de Pimenta (2012) ao tratar do trabalho do 

professor, uma vez que ele não é um mero executor de tarefas, mas que precisa ter a 

compreensão do trabalho docente de forma integral. Todas as dimensões (fisiológicas, 

cognitivas, afetivas e sociais) que o caracterizam como um sujeito, são importantes. Existe 

sempre o cuidado para que o trabalhador fique bem. Os aspectos da segurança e da saúde do 

trabalhador são preocupações da Ergonomia do Trabalho. Trata-se de uma psicologia 

voltada para a adaptação do trabalho ao homem, contrária à perspectiva tradicional de 

adaptação do homem ao trabalho. 

 Para compreender melhor esses problemas e trazer subsídios para possíveis soluções, 

os textos produzidos nas situações de trabalho na e sobre a atividade profissional se 

apresentam como elementos passíveis de análise por meio da metodologia da 

autoconfrontação (AC), apresentada a seguir. 

 

 

1.1.3 Autoconfrontação 

 

 São perceptíveis as contribuições dos estudos relacionados à linguagem como 

instrumento impulsionador nas relações entre os trabalhadores. Como está sendo 

apresentado neste estudo, os trabalhadores vêm sendo beneficiados com pesquisas realizadas 

em situações de trabalho.  

 A AC é  uma das metodologias que toma a linguagem como fator capaz de gerar 

desenvolvimento em situações de trabalho (CLOT, 2007). Trabalhadores das mais diversas 

áreas, em outros tempos, perceberiam com dificuldade as possibilidades oportunizadas pela 

linguagem como objeto de transformação sob a perspectiva vygotskiana de que é por meio 

da linguagem que o homem se desenvolve. 

 Bronckart (2017) observa que, por décadas, na área de formação de professores, 

existem adaptações de dispositivos de análise das práticas advindas das ciências do trabalho. 

Os aprendizes são confrontados a situações de trabalho real (deles ou de colegas) 

conduzindo-os à tomada de consciência, por meio desses dispositivos utilizados, sobre as 

práticas específicas dessa determinada profissão. O autor apresenta os quatro  principais 
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dispositivos de análise  das práticas utilizados por pesquisadores, principalmente aos que 

têm seus estudos voltados à formação de professores. São eles: a entrevista de explicitação, a 

autoconfrontação (simples e cruzada), a instrução ao sósia e a entrevista de pesquisa. O autor  

faz uma denominação genérica a eles, ainda que com variações, incluindo a AC, como 

pertencentes ao gênero “entrevista”. Por ser de caráter predominantemente oral, 

eminentemente linguageiro, interlocutório, mobilizador de pelo menos dois protagonistas em 

torno de um objeto identificável a AC é denominada pelo autor de “entrevista”. 

  Destacamos em nosso estudo o dispositivo da AC que surge como uma metodologia 

de análise do trabalho, apresentada em três fases: a autoconfrontação simples (ACS), a 

autoconfrontação cruzada (ACC) e a extensão ao coletivo de trabalho (ECT).  

 A ACS consiste em filmar as sequências da atividade de trabalho, promovendo, 

posteriormente um debate com o pesquisador sobre excertos das filmagens, previamente 

selecionados. Nesta situação o profissional confrontado se vê no momento do trabalho, 

vivenciando uma nova situação de comunicação, materializando, por meio dos seus 

comentários, ou seja, da linguagem, as representações acerca do seu agir,  bem como da 

atividade de modo geral, permitindo lançar novos olhares sobre as atividades promovendo  

transformações em suas práticas laborais. Segundo  Clot (2006, p.136), 

 

Nesse quadro metodológico, a tarefa apresentada aos sujeitos consiste em 

elucidar para o outro e para si mesmo as questões que surgem durante o 

desenvolvimento das atividades com as imagens”.  

  

 

 Os aspectos podem ser positivos que, por meio deles, consolidarão as práticas do 

agir, ou seja, serão confirmadas como ações adequadas. Podem ser aspectos em que o 

trabalhador foque em uma tarefa dada e perceba que poderia ter desenvolvido a atividade de 

outras formas. Esse momento acontece apenas entre o trabalhador e o pesquisador e esse 

momento também é filmado. A ACS diz respeito às representações produzidas pelo próprio 

trabalhador avaliando a si mesmo. Tomando consciência das diversas possibilidades de 

realizar a tarefa dada,  levaria-lhe a mobilizar diversas capacidades a partir da tomada de 

consciência. Com isso ampliaria as significações atribuídas ao seu trabalho e às suas 

capacidades e, geraria outro agir por parte do trabalhador. Conforme (BRONCKART, 2017, 

p. 163), 
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O objetivo visado por esse método (...) é a atividade em toda a sua 

complexidade ou densidade, nas suas diversas modalidades de concepção e 

de realização pelos diversos trabalhadores, nas suas dimensãoes efetivas, 

bem como nas dimensões impedidas. A inteligibilidade visada é da ordem 

da reconstrução de significações sobre a atividade e as situações de 

trabalho.  

 

 A AC provoca uma discussão sobre as condições de realização do trabalho, sobre o 

que foi realizado, sobre as prescrições, sobre o que não foi possível realizar e porque 

determinadas ações ocorreram. Promove uma nova experiência de atividade e tem como 

foco provocar a produção de um texto a partir das representações do trabalhador sobre o seu 

trabalho.  

 Volochinov (20097) é retomado no campo do dialogismo constitutivo da linguagem 

da mesma forma que Vygotski  é retomado por Clot (2007) ao apresentar a auto-reflexão 

como mediadora do desenvolvimento da situação do trabalho. Para Vygotski (1999), o 

diálogo é o motor do desenvolvimento. Dessa forma, as práticas discursivas mobilizadas 

nesse processo assumem papel fundamental na constituição das representações produzidas 

pelo profissional e mostram a importância das ações linguageiras como veículo para as 

reflexões sobre as práticas observadas.  

 A metodologia da AC, aplicada no contexto educacional, procura levar em conta 

aspectos que integram o trabalho do professor, visto que detecta outras dimensões deste 

trabalho. Ela traz à tona aspectos invisíveis relacionados aos impedimentos e escolhas 

durante a prática, durante o agir do professor.  

 Na autoconfrontação cruzada (ACC) as filmagens da ACS são socializadas entre o 

trabalhador e um colega de trabalho que também teve seu trabalho filmado. Esse diálogo 

também será filmado. O pesquisador direciona o diálogo com perguntas quando necessário. 

 Na extensão ao coletivo de trabalho (ECT) o grupo assistirá às gravações feitas e 

discutirá os estilos e as ações dos profissionais que tiveram seus trabalhos  filmados. Haverá 

um enriquecimento por parte do coletivo e dos trabalhadores envolvidos contribuindo para a 

evolução do gênero profissional que são aspectos específicos do “métier” de cada trabalho.  

 

 

                                                 
7 Com base na obra Bakhtin desmascarado: História de um mentiroso, de uma fraude, de um delírio coletivo de 

Bronckart e Bota (2012) Volochinov deve ser considerado como o único autor da obra Marxismo e filosofia da 

linguagem. 
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 Podemos perceber a eficácia dessa metodologia e o quão pertinente se apresenta 

nesse contexto, como já confirmado,  nos desenvolvemos pela interação com o outro por 

meio da linguagem (VYGOTSKI, 1999). A AC nos permite compreender esferas 

importantes do trabalho humano como a ação dos trabalhadores e o gênero profissional.  

Na próxima seção apresentamos dois conceitos que a Ergonomia da Atividade 

desenvolve sobre o trabalho: o prescrito e o realizado. 

 

1.1.4  O Trabalho Prescrito, Realizado e o Real do Trabalho 

  

 No campo da educação, o trabalho prescrito e realizado tem sido bastante 

considerados por estudiosos interessados em compreender a ação do professor, 

principalmente pelos pesquisadores de Genebra,  tanto na linha teórica do ISD quanto na 

linha de estudos desenvolvidos por Faïta e Amigues – no IUFM (Institut Universitaire de 

Formation de Maitres), de Marseille, o grupo LAF (Langage, Action et Formation) em 

Genebra, e pelo grupo ALTER , da PUC/SP.  

 Lousada (2004) reconhece a valiosa contribuição da Ergonomia Francesa na 

distinção dos conceitos sobre o tabalho prescrito e trabalho realizado, citando também o 

conceito de trabalho real, proposto por Clot (2007).   

 O trabalho prescrito pode ser considerado como a tarefa que foi dada, ou seja, a 

tarefa que foi prescrita. Pode ter sido prescrita por uma instituição, por órgãos 

governamentais, pelo professor mesmo. Machado (2009, p. 80) define o trabalho prescrito 

como: “um conjunto de normas e regras, textos, programas e procedimentos que regulam as 

ações”.  

 O grupo LAF (2001), conforme Machado (2009, p. 81), define esses textos como 

sendo “as tarefas de cada trabalhador, os objetivos, as condições materiais, o 

desenvolvimento temporal, os resultados que delas são esperados, pré-definindo as 

responsabilidades dos agentes envolvidos”. Especificamente no contexto educacional, Tardif 

e Lasserre (1999, apud MACHADO, 2009, p. 83) complementam que o trabalho prescrito 

pode ser “homogeneizado pela instituição escolar, envolvendo a organização das classes, a 

distribuição do tempo disponível, as finalidades, as rotinas da interação etc”. Concluindo, o 

trabalho prescrito é a tarefa dada.  

 Já o trabalho realizado, passível de observar também, é denominado de atividade 

realizada. Aquilo que de fato aconteceu na realização do trabalho. 
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 O trabalho real é compreendido como todas as atividades realizadas e também as não 

realizadas, as que foram pensadas, prescritas, porém, foram suspensas, impedidas por 

alguma razão. Todas as atividades não realizadas são importantes nesse campo de pesquisa e 

fazem parte do trabalho real. Por meio delas, podemos compreender a relação entre o 

trabalho prescrito e trabalho realizado visto que fornecem dados importantes nas análises das 

situações de trabalho. Este aspecto traz informações  relevantes para a análise da atividade, 

pois o que foi suprimido e retirado não está ausente, mas tenciona o que foi realizado. Tudo 

aquilo que estava prescrito, planejado, porém não  foi feito, o que não foi possível realizar, o 

que se tentou fazer, mas transformou-se num fracasso, para Clot (2007), constitui o “real da 

atividade”.  

 Machado (2009) entende que o conjunto das condutas observáveis na situação de 

trabalho em que o trabalhador se encontra utiliza como apoio os fundamentos descritos para 

concluir que o trabalho realizado vai sempre apresentar um distanciamento em relação ao 

que lhe foi prescrito. 

Nesse sentido, a AC tem se revelado um recurso que contribui para o ensino na sua 

dimensão de trabalho. Sob a perspectiva discursiva do ISD, a AC possibilita que aspectos 

significativos da ação docente sejam verbalizados e que a linguagem sirva como elemento 

de reflexão (MACHADO et al., 2009), bem como, uma melhor compreensão da atividade 

docente em diferentes aspectos contribuindo para efetivas melhorias nesse processo.  

 

 

1.1.5  A autoconfrontação e o estado da arte 

 

            A AC tem se tornado um instrumento importante para pesquisar o trabalho e suas 

relações com o desenvolvimento humano. A diversidade de possibilidades de utilização da 

AC mostra como a Clínica da Atividade e a Psicologia do Trabalho é ampla e contribui para 

a compreensão do trabalho de modo geral, possibilitando fortalecer as mais diversas áreas. 

Para complementar nossos estudos sobre este procedimento metodológico fizemos um 

levantamento documental8 sobre estudos disseminados no Portal de Periódicos da CAPES 

entre 2010 e 2018. Como resultado tivemos 33 produções em que a AC foi utilizada no 

processo de pesquisa. A partir de um quadro maior contendo a autoria do trabalho, bem 

                                                 
8 Texto encaminhado para revista (no prelo). 
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como o público pesquisado, os objetivos e os principais resultados obtidos, realizamos as 

classificações que geraram três quadros menores conforme a recorrência do tema. Os 

trabalhos utilizando a AC no processo da pesquisa sobre o tema educação tiveram maior 

incidência com 17 produções. O tema saúde apareceu em segundo lugar com 06 trabalhos. 

Pesquisas sobre temas e áreas diversificadas compõem o terceiro grupo com 10 produtos 

referentes à: economia, direito, administração e organização empresarial, segurança, 

indústria, transporte, educação ambiental. Todos adotavam os pressupostos da Clínica da 

Atividade, conforme as indicações de Clot (2007) referendadas neste estudo. Nos ateremos 

em apresentar os trabalhos em AC relacionados à área educacional presentes nesta pesquisa 

do estado da arte. 

Considerando os trabalhos identificados na esfera educacional, a serem expostas no 

quadro a seguir, primeiramente nos atemos aos aspectos relacionados ao público envolvido 

nas pesquisas. O nosso levantamento mostra que a metodologia da AC é uma ferramenta 

utilizada para refletir sobre as ações em todos os níveis dos espaços educacionais, ou seja, 

com estudos  na formação inicial e continuada da educação infantil, fundamental, ensino 

médio e superior. Os sujeitos envolvidos nas pesquisas com o tema educação são 

professores e/educadores dos diversos níveis que atuam no ensino de línguas maternas e 

estrangeiras (inglês e francês), na Educação Especial, Educação Física e Informática. 

Consideramos, portanto, que, ao rever como ocorre o ensino e as ações, tensões, formas de 

interação nesses espaços, há a possibilidade de desvelar especificidades da formação dos 

educandos e a busca de soluções para dificuldades. No quadro 1, a seguir,  apresentamos os 

autores, objetivos e juntamente destacamos o público participante bem como os resultados 

das pesquisas com AC. 

 

QUADRO 01 - AUTOCONFRONTAÇÃO EM PESQUISAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

Autores Objetivos Resultados 

Lopes 

(2010) 
Demonstrar as relações existentes entre 

concepções e representações de agir 

docente e seus efeitos sobre os modos de 

didatização e as práticas de letramento, no 

ensino de LM com esses professores. 

Possibilitar a significação das práticas no cotidiano do 

trabalho educacional, as discursivas sobre o agir 

docente permitem o questionamento dos saberes 

envolvidos e as representações construídas em torno 

deles. 

Brasileiro 

(2011) 
Apresentar aos professores de escola 

pública os fatores que devem ser levados 

em consideração para que uma instituição 

escolar utilize esse instrumento na 

formação continuada. 

Apresentação de um esboço de procedimentos práticos, 

para subsidiar profissionais formadores interessados 

por metodologia de boa aceitação entre os docentes e 

que não demanda afastamento. 
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Almeida; 

Heckert; 

Barros de 

Barros 

(2011) 

Compreender como são engendradas as 

estratégias no cotidiano escolar que 

permitiram à professora de Ed Física 

produzir saúde e escapar ao adoecimento. 

Constata a incessante luta da professora em meio aos 

usos de si por si e aos usos de si pelos outros. 

Lima 

(2013) 
Apresentar uma discussão sobre o 

processo de desenvolvimento de gestos 

profissionais docentes e um estudo 

detalhado de um gesto singular 

proveniente da prática de dois professores 

do ensino superior. 

Debate entre professores à procura de gestos que 

respondam às circunstâncias nas quais se encontram, 

num processo de regulação da atividade mediada pela 

linguagem manifesta, dimensões dialógicas, 

argumentativas e desenvolvimentistas. 

Cimadevi

la; 

Zuchetti; 

Bassani 

(2013) 

Destacar a relevância da metodologia de 

autoconfrontação como espaço para o 

professor em atividade prática em relação 

à tecnologia em educação. 

Foi possível desenhar um perfil dos profissionais de 

educação pública especialmente em relação à sua 

entrada no serviço público assim como a apropriação 

tecnológica de professores contratados para trabalhar 

em uma escola em Porto Alegre. 

Philippot 

(2013) 
Verificar o cotidiano da sala de aula, 

relações entre docentes, saberes e  

disciplinas a serem ensinados e se o 

processo de transmissão e apropriação 

organiza suas práticas de ensino, 

observando 09 professores do 3º ciclo. 

A dimensão didática está pouco presente em suas 

práticas de ensino no cotidiano da classe. 

Barros; 

Passos; 

Eirado  

(2014) 

Ter educadores como parceiros, 

construindo espaço dialógico, repensando 

os modos de trabalho ampliando o poder 

de ação e fortalecendo o gênero 

profissional. (21 educadores) 

As prescrições são necessárias, porém não são 

suficientes para pensar a experiência do labor e 

também para a realização da própria atividade. 

Girão; 

Brandão 

(2014)  

Estimular a reflexão e discussão sobre 

práticas observadas com dois professores 

que trabalham com crianças de 5 e 6 anos. 

As trocas discursivas entre professores e as reflexões 

sobre as práticas provaram ser importantes ferramentas 

no processo de (re)construir e validar o conhecimento 

do professor. 

Dos 

Anjos-

Santos 

(2014)  

Analisar o papel do fórum de discussão 

educacional como instrumento de 

formacão profissional para futuros 

professores de LI a partir do engajamento 

de uma aluna-professora de disciplina 

optativa do curso de Letras Estrangeiras 

Modernas--Inglês de universidade pública 

do norte do PR. 

Os resultados apontam para uma (res)significação da 

aluna-professora do espaço propiciado pelo fórum de 

discussão educacional e indicam a dinâmica de 

(re)construçao de saberes profissionais a partir do uso 

de tal instrumento. 

Martiny 

(2014) 
Identificar as dimensões da prática do 

ensino apresentado por dois professores de 

Língua Estrangeira Inglesa nos textos 

produzidos durante as sessões de 

autoconfrontações cruzadas. 

Os resultados indicam que o trabalho de negociação de 

significado estabelecida entre os professores pode 

representar uma evidência do potencial de seus 

desenvolvimentos. 

Barbosa; 

Fumes 

(2016) 

Analisar a concepção de uma professora 

sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) oferecido aos 

educandos com Transtorno do Espectro 

A escola como ambiente acolhedor inclusivo de 

educandos; a inexistência de regras ou fórmulas para 

lidar com eles, visto a diversidade no transtorno; a 

necessidade de novas pesquisas, por ser temática 

http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Freudenberger%2525252c+Francieli+Martiny+&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%2525253a(%25252522CAPES%25252522)%2525252cEbscoLocalCAPES%2525252cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://rnp-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Freudenberger%2525252c+Francieli+Martiny+&vl(1045019533UI0)=creator&vl(1045019534UI1)=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES_V1&scp.scps=scope%2525253a(%25252522CAPES%25252522)%2525252cEbscoLocalCAPES%2525252cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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Autista (TEA). recente. 

Fazion; 

Lousada 

(2016) 

Apresentar análises preliminares de uma 

entrevista em ACS de uma professora de 

francês do estado do Paraná, evidenciando 

como a situação de trabalho é percebida 

por professora e como isso pode repercutir 

em sua atividade. 

Apontam para uma tomada de consciência de suas 

ações, o que, de acordo com Vigotski (2003), pode ser 

o motor do desenvolvimento. 

Lima; 

Althaus 

(2016) 

Apresentar e discutir relações necessárias 

entre a referida ação, o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas em sala de aula e a 

promoção da saúde dos professores com 

professores de Departamento Acadêmico 

de informática. 

Necessidade de ações de formação docente continuada 

voltadas prioritariamente para o trabalho concreto em 

sala de aula,  que, permitam o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas, para a promoção da própria 

saúde do professor. 

Perez 

(2016) 
Identificar e discutir os fundamentos da 

AC; sistematizar uma proposta de 

aplicação deste dispositivopor meio de 

pesquisa teórica. 

A AC tem sido utilizada por pesquisadores da 

Educação, LA e Psicologia, embora observa-se lacuna 

nos estudos especializados na elucidação dos 

elementos norteadores dos seus usos; 

Leurquin; 

Peixoto 

(2017) 

Analisar reconfiguração do agir 

professoral, a partir das pistas linguísticas 

e discursivas de textos produzidos em 

situação de AC. Considerou-se os efeitos 

desenvolvimentais a tomar  consciência 

profissional dos professores em formação. 

Observamos, no discurso dos professores, a 

explicitaçãode seus objetivos, a cristalização do agir, 

a reapropriação da ação e a avaliação de seu trabalho. 

Andrade 

Souza 

(2017) 

Refletir sobre as dimensões do agir 

docente orientadores do trabalho docente 

para o ensino de leitura. Inserido na LA, 

com base no ISD e, da Clínica da 

Atividade com 03 professores de LM do 

EM. 

O agir que orienta o trabalho do professor para o 

ensino de leitura é o agir motivacional da ordem da 

internalização, revelando assim que os colaboradores 

da pesquisa trabalham a leitura a partir de motivos 

mentais particulares. 

Ariati; 

Lima 

(2018)  

Compreender como cada professor faz , do 

seu próprio jeito suas práticas docentes no 

ensino superior. 

O estilo dos trabalhos como reparo/ recreação do 

gênero de atividade podem ser definidos como retoque 

estilístico motivado por tentativas a superar 

dificuldades que emergem das atividades concretas de 

ensino. 

Fonte: Dados compilados por Stutz e Souza (no prelo) com base na Plataforma da CAPES (Anos 2010-2018) 

Os objetivos dos estudos apresentados no quadro mostram que há um propósito de 

realizar a reflexão a partir do revisionamento e interação para  compreender como são 

realizadas as ações e ou agires docentes. A partir do procedimento de AC, os objetivos dos  

estudos de Lima (2013) exploram gestos profissionais docentes; Lopes (2010) reflete sobre 

as representações do agir docente; Andrade e Souza (2017) investigam dimensões do agir 

docente; Leurquin e Peixoto (2017) buscam compreender as reconfigurações do agir 

docente; Martiny e Freudenberg (2014)  direcionam as análises para dimensões da prática 
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docente; Lima e Althaus (2016) de semelhante modo, refletem sobre a ação e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas; Ariati e Lima (2018) concentram-se nos  estilos 

de fazer docente. Há uma linha tênue entre os estudos que tem como foco desvelar o que e 

como se constitui a atividade docente com base nas imagens e verbalizações dos 

participantes. 

Conforme exposto no quadro, os objetivos dos resumos analisados apresentam como 

elemento norteador a formação docente. O estudo de Barros; Passos; Eirado (2014) utilizam 

a AC com o propósito de deliberar espaços de formação conjunta.  Anjos Santos (2014) 

também lança mão do procedimento para alimentar e refletir sobre a prática por meio de um 

fórum de discussões. Brasileiro (2011) tem como objetivo apresentar a AC como proposta 

para formação continuada de professores. De semelhante modo, Girão e Brandão (2014) 

estimulam a reflexão entre professores a partir de observação de práticas docentes; e, 

Philippot (2013) que verifica o cotidiano de sala de aula, as relações entre docentes, saberes 

e disciplinas a serem ensinados. Cimadevila et al (2013) também destacam a relevância da 

AC como espaço para analisar professores em atividades práticas. Perez (2016) realiza uma 

pesquisa teórica da metodologia da AC a fim de perceber como ela tem sido utilizada por 

pesquisadores da Educação, Linguística Aplicada e da Psicologia.  

Professores interessados em analisar a própria prática buscam na AC essa 

possibilidade.  Barbosa e Fumes (2016) focam em pesquisar a concepção de professora 

sobre a sua prática em Atendimento Educacional Especializado (AEE), de semelhante modo 

Fazion e Lousada (2016) analisam como uma professora de francês se percebe em situação 

de trabalho. Outro aspecto da pesquisa mostra preocupação com a saúde do professor, como 

exposto em Almeida et al (2011)  que procura compreender como são engendradas as 

estratégias no cotidiano escolar no intuito de escapar do adoecimento. 

Os resultados dos trabalhos produzidos utilizando a AC na educação apontam 

aspectos positivos tendo em vista os objetivos propostos a cada um dos estudos. Podemos 

apontar que o estudo apresentou como resultado boa aceitação dessa metodologia e 

ferramenta para formação continuada (BRASILEIRO, 2011), visto que é apontada para 

prover tomada de consciência de ações expostas como motor do desenvolvimento 

(VYGOTSKI, 2003). O desenvolvimento sendo então deflagrado por meio do olhar 

conjunto de docentes para compreender o processo de mediação, negociação de significados 

e de tomada de consciência que se ampara em elementos argumentativos e de caráter 

dialógico (LIMA, 2013; FAZION; LOUSADA, 2016, MARTINY, 2014). Convergindo com 
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os resultados dos estudos ora expostos, o desenvolvimento também se configura como o 

caminho dos estudos de Lopes (2010), dos Anjos Santos (2014),  Barros, Passos e Eirado 

(2014), Ariati e Lima (2018), Leurquin e Peixoto (2017) visto que os termos, significação 

dos saberes, ressignificação, reconstrução, superação de dificuldades na formação dos 

professores, reapropriação e avaliação do trabalho têm a função de conscientizar por meio de 

elementos da prática e da subjetividade, para realizar transformações em ações docentes. Em 

Lima e Althaus (2016) e em Almeida; Heckert; Barros de Barros (2011) os resultados  têm 

como fim o desenvolvimento da práticas em prol da saúde docente.  

Os estudos apresentados por Cimadevila; Zuchetti; Bassani (2013); Philippot (2013); 

Barbosa e Fumes (2016) bem como Andrade e Souza (2017) voltam-se para agires diversos 

e apresentam resultados como levantamentos com relação à apropriação tecnológica de 

professores, à falta de dimensões didáticas, às necessidades específicas do ambiente escolar 

para crianças com transtornos, aspectos motivacionais no ensino da leitura e às prescrições 

como elementos importantes mas que não suprem as necessidades do trabalho prático.  

Observamos assim que há enfoques com a AC voltados para o desenvolvimento, ou 

seja, são pesquisas de intervenção e participação dos docentes para a ressignificação de 

ações com elementos subjetivos, bem como há estudos para adentrar em campos 

diversificados. Contudo, todos eles voltam-se para apontar dificuldades, distanciamentos e 

tensões que na continuidade de formação podem ser aprimoradas. 

Como resultados dos trabalhos produzidos com base em AC nas mais diversas 

esferas profissionais, apresentamos como as pesquisas têm sido consideradas satisfatórias 

para analisar e refletir sobre as contribuições que essa metodologia proporciona aos 

trabalhadores nos aspectos que envolvem cada “ métier”. Os estudos corroboram com aquilo 

que os teóricos da Clínica da Atividade e da Ergonomia da Atividade sustentam a respeito 

do trabalhador se desenvolver nas situações laborais.  

No quadro exposto a partir de pesquisa realizada em educação e, embora não tenha 

sido apresentado as análises dos temas saúde (06 trabalhos) os temas diversificados (10 

trabalhos), é notório que os trabalhadores vêm sendo beneficiados com estudos que 

investigam os “métiers” específicos em situações de trabalho.  

A AC é uma das metodologias que toma a linguagem como fator capaz de gerar 

desenvolvimento em situações de trabalho (CLOT, 2007). Em outros tempos, os 

profissionais perceberiam com dificuldade as possibilidades oportunizadas pela linguagem 

como objeto de transformação. Sob a perspectiva vygotskiana, é por meio dela que o homem 
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torna-se consciente e que essa consciência gera novas aprendizagens e que, por sua vez, 

levam ao desenvolvimento. Na atualidade, as áreas de trabalho são pesquisadas e 

trabalhadores são ouvidos. 

Diante dos estudos que utilizam a AC como metodologia para analisar o trabalho 

docente, nosso estudo apresenta um diferencial em que sou tanto participante da AC quanto 

a analista do trabalho.  

Tomamos o ISD como fonte referencial dos nossos estudos focando a pesquisa nas 

relações entre a linguagem e o trabalho educacional, mais especificamente, o trabalho 

docente, cujos pressupostos apresentaremos na sequência. 

  

 

1.2.  Contribuições de Vygotski para o ISD e para a formação do professor 

 

              Os estudos de Vygotski (2008)  contribuem com nossa pesquisa, fazendo parte do 

quadro teórico que norteia o trabalho do grupo de pesquisadores da Unidade de Didática das 

Línguas da Universidade de Psicologia e Ciências da Educação de Genebra, tendo em vista 

ser a abordagem que teoricamente subsidiará esse trabalho. Vygotski deu início às 

discussões acerca da influência do social no desenvolvimento intelectual das crianças, por 

isso, considerado fundador do IS9, o qual pesquisou o desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento em relação ao social (PEREIRA, 2012). É justamente dessa ênfase no social que 

nasce o IS. Os estudos destacam que é pela interação social e por meio da linguagem que o 

homem se desenvolve. Vygotski (2008) afirma que por meio da interação social e da 

linguagem que o homem se transforma e transforma o meio em que ele vive.  

           Conforme Cristovão (2011), são as práticas linguageiras os maiores instrumentos 

para o desenvolvimento humano e profissional, uma vez que levam em conta o 

conhecimento e o saber e as capacidades de agir das pessoas e no que concerne ao nosso 

estudo aos profissionais docentes de Língua Inglesa (LI). É a linguagem que faz o papel de 

mediar as atividades sociais da humanidade.  

 Especificamente, no ambiente escolar, essa interação é fundamental para o 

desenvolvimento do sujeito que aprende, pois é interagindo com o sujeito que ensina, que a 

                                                 
9 IS: (Interacionismo Social) Teoria desenvolvida por Vygotski, posteriormente Bronckart acrescenta a essa 

teoria o elemento discursivo – Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 
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criança se desenvolve. Os pares mais experientes têm papel fundamental no 

desenvolvimento das crianças (pais, irmãos mais velhos, professores, pares mais evoluídos). 

Vygotski (2008) chama esse processo de “mediação” e aponta dois elementos básicos nessa 

relação: o “instrumento” e o “signo”. Para ele, são essas duas ferramentas que se apresentam 

entre os sujeitos e o objeto que direcionam e controlam as atividades físicas e mentais dos 

seres humanos. Os “instrumentos” se colocam entre os sujeitos e o objeto e servem para que 

os objetivos almejados pelos sujeitos sejam alcançados. Os “instrumentos”  são produtos da 

atividade social humana construídos pelo homem ao longo da história, com a finalidade de 

auxiliar nas transformações materiais necessárias  para a sobrevivência e perpetuação da 

espécie. Dessa forma, não são herdados, mas vividos, desenvolvidos, adquiridos, 

transformados e absorvidos pelos sujeitos integrantes de grupos sociais, fruto das interações 

sociais entre esses sujeitos.  O homem não inventa usos para os instrumentos que encontra e 

sim, faz uso dos instrumentos conforme a sociedade os utiliza. Ele aprende a usar o que já 

existe recriando, transformando e aperfeiçoando esses instrumentos conforme tudo vai 

evoluindo.  O “instrumento” tem a função de regular os objetos e, o “signo”, por sua vez, 

atua sobre o psiquismo das pessoas, regulando as ações delas.  

 Segundo Vygotski (2008), o “instrumento” é de natureza física, como por exemplo, 

uma ferramenta que modifica o meio físico, um machado. Para fazer uso desse instrumento 

o homem precisa do outro, precisa interagir com o outro. Esse instrumento provoca 

mudanças externas, pois amplia as possibilidades de intervenções e transformações da 

natureza. Ele é o responsável para que  as intenções dos sujeitos (do campo psíquico) sejam 

transpostas para a realidade (campo físico), no que diz respeito à transformação dos aspectos 

materiais da realidade. A partir da liberação de suas mãos, o homem inicia a construção dos 

instrumentos, os quais são motivadores para as primeiras produções sonoras, ou seja, a 

linguagem, que surge por conta da necessidade de comunicação (BRONCKART, 2012).  

 Já o “signo”, outro elemento mediador fundamental na relação de desenvolvimento 

dos sujetos, também chamado por Vygotski de “ferramentas psicológicas” regula as ações 

sobre o psiquismo dos sujeitos. Para o autor (2008), os signos são criados pelas sociedades 

ao longo do curso da história humana e mudam a forma social e o nível de desenvolvimento 

cultural. São os signos que modificam a relação do homem consigo mesmo e com os outros. 

Atuam sobre as funções mentais necessárias para a realização de uma atividade. Podem ser 

as formas representacionais de numeração e cálculo, mapas, mapas conceituais, esquemas, 

diagramas e dentre esses e outros, o principal deles: a linguagem. Para Vygotski (2008) a 
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linguagem ganha especial destaque sendo compreendida como um sistema simbólico 

fundamental em todos os grupos humanos, elaborado no curso da história social desses 

grupos. Vygotski (2008) considera a linguagem a ferramenta básica para a construção do 

conhecimento. Já o seu discípulo Leontiev (1978), considerava que a linguagem e as suas 

relações com o mundo se davam por meio da relação do homem com o próprio homem. 

 

As suas relações com o mundo têm sempre como intermediário a relação 

do homem aos outros seres humanos; a sua atividade está sempre inserida 

na comunicação. A comunicação quer esta se efetue sob a forma exterior, 

inicial de atividade em comum, quer sob a forma de comunicação verbal 

ou mesmo apenas mental, é a condição necessária e específica do 

desenvolvimento do homem na sociedade. (LEONTIEV, 1978, p. 272).  

 
 

 Para dominar os conhecimentos socialmente produzidos pelas gerações precedentes é 

necessária a interação com o outro para que, numa relação dialógica, apropriando-se da 

natureza e dos elementos culturais o homem crie e recrie a si mesmo. A linguagem atua para 

modificar o desenvolvimento e a estrutura das “funções psicológicas superiores”, que 

definidas por Vygotski (2008), são as funções tipicamente humanas, como o pensamento 

abstrato, a atenção voluntária, o comportamento intencional, ações conscientes, mecanismos 

intencionais que dependem de processos de aprendizagem. Para o autor, as “funções 

psicológicas superiores” são construídas ao longo da história social do homem, em sua 

relação com o mundo. À medida em que o homem vai dominando o uso dos objetos e vai 

incorporando os elementos culturais, faz isso por meio da linguagem e vai desenvolvendo as 

“funções psicológicas superiores”, exercitando a precepção, criando mecanismos voltados 

ao controle de suas emoções e reações, ou seja, vai desenvolvendo suas capacidades 

cognitivas e criando sua personalidade.  

 Por esse motivo, Vygotski (2008),  ao referir-se a essa proposta com a linguagem, 

atribui especial atenção para o “signo”, pois destina a ela a responsabilidade de fazer com 

que as intenções, no plano mental, tornem-se práticas, reais quando se quer  transformar 

aspectos materiais da realidade. Portanto, além de se transformar, por meio da linguagem, o 

homem também transforma o mundo em que ele vive. Para o desenvolvimento humano, a 

interação social tem papel fundamental, segundo o autor, sob essa perspectiva, a linguagem 

é concebida como uma atividade social. É pela linguagem que aprendemos a pensar. 

 Vygotski (1991) trouxe uma de suas maiores contribuições para o desenvolvimento 

da humanidade propondo a “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP). Nos aspectos 



40 
 

educacionais, defendemos que é fundamental a interação entre professores e alunos como 

fundamento básico dos processos de aprendizagem. Concluímos que é nessa relação que o 

ser humano aprende e se desenvolve. Vygotski (1991, p. 97) define a ZDP como:  

 

É a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. 

 
 

 Por isso Vygotski afirma ser a interação social um dos fatores mais importantes para 

o desenvolvimento humano. É graças a ela, que o sujeito vai realizar tarefas que sozinho não 

realizaria. É nesse nível que, primeiro, ocorre a apreensão que gera a aprendizagem e 

posteriormente o desenvolvimento. Para esse estudioso da psicologia humana, o 

desenvolvimento da linguagem é realizada em duas situações específicas. A primeira é 

externa ao indivíduo, está relacionada com o meio, acontece nas trocas sociais. Já a segunda, 

é interna, acontecendo num processo mental e neles são as trocas sociais que exercem o 

movimento da aprendizagem. 

 Vygotski (1991) aponta dois níveis de desenvolvimento ao conceituar a ZDP quando 

coloca da distância entre o nível de “desenvolvimento real” e “nível de desenvolvimento 

potencial”. Considera que o primeiro dos níveis se refere às tarefas  que o aluno já consegue 

realizar sem a ajuda do professor, ou o par mais evoluído. Trata-se de tudo aquilo que a 

criança consegue desempenhar de maneira independente, autônoma, funções e capacidade 

que já domina, são as conquistas já efetivadas. Para Vygotski, esse é o nível em que estão 

relacionadas as funções mentais já dominadas e utilizadas sozinhas, os processos mentais 

que já se completaram na criança. 

 Já o nível de “desenvolvimento potencial”, ele define como tudo o que a criança tem 

potencial para desempenhar, porém precisa ainda da ajuda do outro. Está relacionado com as 

capacidades que estão em vias de construção. Nessa interação, o outro poderá contribuir em 

seu desenvolvimento utilizando a linguagem, o diálogo ou a própria imitação, por exemplo. 

Dessa forma, a ZDP é essa distância que existe entre aquilo que a criança já domina e aquilo 

que para ela executar, ainda precisa da ajuda do outro. Quando acontece o aprendizado é que 

se alcançou a “zona de desenvolvimento potencial”. Assim, Vygotski (1991) afirma que  

aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real 
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amanhã, ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, será capaz de fazer 

sozinha amanhã. 

 A partir das  contribuições de Vygotski, Bronckart (1999/2003/2007/2008) 

intensifica seus estudos apresentando o ISD, ancorado também, nas obras de Spinoza e Marx 

nos campos do desenvolvimento e interação e, em Volochinov (2009), no campo da 

linguagem. Bronckart (2007) atribui a Vygotski as principais contribuições no campo da 

psicologia que fundamentam e ancoram o interacionismo quando afirma ser a obra 

redescoberta, reeditada e traduzida a partir da década de 60, após anos sob o efeito do 

positivismo que contribuiu valorosamente com as pesquisas voltadas ao campo do 

desenvolvimento cognitivo da humanidade e que articula a abordagem do ISD. 

 Potencializando a escola como o espaço adequado para promover o desenvolvimento 

das crianças, o professor, par mais experiente, é o mediador dessa relação. Para que o 

professor realize essa tarefa, há necessidade de que a sua formação inicial e continuada 

esteja amparada por uma teoria que sustente a prática pedagógica. Com respaldo no 

evidenciado, almejamos alunos participativos, curiosos e críticos, capazes de pensar, que 

construam suas personalidades e identidades, que os conhecimentos adquiridos no cotidiano 

sejam ampliados para um nível mais elaborado, por meio da educação escolar. Vygotski não 

apresenta apenas uma teoria para a compreensão do cognitivo, do desenvolvimento 

intelectual, mas é também uma teoria da educação, uma vez que o seu ponto de vista é o da 

atividade mediada.  

 A teoria proposta tem como foco o desenvolvimento humano, cuja condição para 

este desenvolvimento é a aprendizagem da experiência culturalmente acumulada ao longo 

dos tempos, portanto, marcada pela produção histórico-cultural (LEONTIEV, 1978). 

Conforme pesquisas realizadas, essa teoria fornece bases para amparar teoricamente o 

trabalho docente na promoção do desenvolvimento humano na escola. Para essa teoria, é 

função da escola nesse processo, a formação da consciência, da inteligência e da 

personalidade, tornando o sujeito um ser completo.  

 Vygotski e colaboradores defendem que a centralidade do desenvolvimento é a 

apropriação da experiência historicamente acumulada, que as qualidades humanas são 

aprendidas e que a principal fonte para a apreensão dessas qualidades (as capacidades, as 

habilidades, as aptidões, ou seja, a inteligência e a personalidade) é a cultura acumulada 

pelas gerações anteriores. Conforme Leontiev (1978, p. 265-266), 
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Cada geração começa, portanto, a sua vida num mundo de objetos e de 

fenômenos criado pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das riquezas 

deste mundo participando no trabalho, na produção e nas diversas formas 

de atividade social e desenvolvendo assim as aptidões especificamente 

humanas que se cristalizaram, encarnaram nesse mundo. [...] Está fora de 

questão que a experiência individual de um homem, por mais rica que seja, 

baste para produzir a formação de um pensamento lógico ou matemático 

abstrato e sistemas conceituais correspondentes.  
 

 

 Para que o ensino promova o desenvolvimento, são necessários a participação ativa 

da criança ou aluno e a atitude colaborativa do mais experiente, não apenas o professor, mas 

principalmente ele. Um coletivo se forma para que a aprendizagem ocorra e isso só é 

possível pela ação da linguagem. 

 Nessa relação, Vygotski fala de dois tipos de conceitos: os cotidianos e os científicos. 

Os cotidianos estão relacionados à zona de desenvolvimento real do aluno, ou seja, é o 

espontâneo dele, aparecem no movimento cotidiano. Cabe ao professor diagnosticar o 

desenvolvimento real do aluno com vistas a avançar para os conceitos científicos. Estes 

estão situados na ZDP e estão relacionados à consciência, à constituição de uma memória, 

apropriação de linguagens, recriando formas de pensar, ou seja, voltados ao pensamento 

consciente. Vygotski (2001) alerta sobre a necessidade de não apenas diagnosticar sobre o 

que o aluno não sabe, identificando aquilo que não está concluído, que não chegou à ZDP 

ainda, mas como se dá o processo de seu amadurecimento. 

 Para Vygotski (2001), o processo de desenvolvimento resulta das aprendizagens e 

ambos estão conectados. Para o autor “o processo de desenvolvimento não coincide com o 

da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem” (VYGOTSKI, 

2001, p. 116). Trata-se de um processo complexo que não acontece naturalmente, mas é um 

movimento dialético e ativo das relações do sujeito com o que foi produzido ao longo da 

história. 

 A escola é o ambiente adequado para desenvolvimento do processo de humanização. 

É o espaço promotor desse desenvolvimento. É lá que, por meio da interação com o outro e 

por meio da própria atividade, que o aluno, inserido nesse contexto interativo, terá os 

mecanismos para desenvolver suas potencialidades. A escola, como meio organizado para o 

desenvolvimento do aluno, apresenta as condições de transformar os conhecimentos 

cotidianos que ele apresenta em conhecimentos mais elaborados, ou seja, científicos.  
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1.2.1 O ISD e a linguagem no desenvolvimento humano 

 

 O ISD é um quadro teórico-metodológico desenvolvido por Bronckart e 

colaboradores de Genebra a partir dos anos 90 (1999; 2003/2007; 2008). Para a constituição 

do quadro teórico do ISD, conforme Cristovão (2007, p. 09), diversas foram as 

contribuições: 

 

De Hegel o caráter dialético do desenvolvimento, da atividade e do 

psiquismo humanos. De Marx e Engels, o papel da linguagem, dos 

instrumentos e do trabalho na construção da consciência. De Habermas, a 

noção do agir comunicativo. De Spinoza, a epistemologia monista. De 

Vygotski, os conceitos de aprendizagem e de desenvolvimento e suas 

decorrências para a prática do ensino de línguas. De Bakhtin, a noção de 

linguagem e de abordagem discursiva. O gênero como instrumento para o 

ensino e a proposta de desenvolvimento de materiais didáticos em forma de 

sequências didáticas, proposto por Dolz e Schneuwly.  
 

 As abordagens que por décadas dirigiram as pesquisas voltadas ao processo do 

desenvolvimento cognitivo da humanidade, não convenceram de todo, deixando grandes 

lacunas na compreensão deste processo. Neste contexto, ganha força o ISD, trazendo 

elementos como a importância que o meio social tem no desenvolvimento do homem, bem 

como o papel que a linguagem desempenha neste processo. Elementos estes, que 

complementam e apontam para importantes conclusões sobre o desenvolvimento cognitivo 

da humanidade.  

 O ISD, conforme Bronckart (1999), propõe reflexões acerca  das questões voltadas 

ao desenvolvimento consciente do ser humano e  sobre o papel que a linguagem e o trabalho 

desempenham nesse desenvolvimento. Se apoia numa perspectiva interacionista social (IS) 

de linguagem e em teorias de linguagem que remetem ao social, o papel fundamental. O ISD 

assumindo os princípios básicos do interacionismo social, posiciona-se de forma contrária à 

divisão das Ciências Humanas/Sociais, assumindo-se como uma Ciência do Humano. O ISD 

não só procura explicar diversas questões epistemológicas, referentes às produções verbais 

humanas, como também fornece instrumento de análise (linguística) das produções trazendo 

marcantes contribuições específicas para o campo educacional tendo em vista o papel central 

da atividade discursiva na transformação dos sujeitos. 

 Cristovão (2007), com base em Bronckart (1999), reforça que o quadro 

epistemológico do ISD se baseia na concepção de que “ as condutas humanas são produto 

de um processo histórico de socialização, marcado, principalmente, pelo uso de instrumentos 
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semióticos, como a linguagem e determinados por dimensões culturais”. (CRISTOVÃO, 

2007, p. 09). 

 Bronckart (2006) considera que esses pré-construídos sociais, portanto, humanos, 

aquilo que determinada sociedade já construiu socialmente, efetivam o processo do 

desenvolvimento humano. O “agir” humano efetivaria o desenvolvimento da humanidade 

visto que os pré-construídos já existentes são resultados desse “agir”.  

 Retomando Machado (2009), a partir dos estudos feitos por Bronckart, a linguagem 

está no centro das pesquisas e desempenha um papel fundamental e indispensável no 

processo do desenvolvimento humano. Dado o importante papel que  a linguagem toma no 

desenvolvimento e transformação da humanidade, Bronckart (2008, p. 72 e 73) esclarece 

cinco argumentos que sustentam  conceitos de linguagem: 

a) a) A linguagem é dialógica (se inscreve socialmente e se dirige ao social). “A 

linguagem está estreitamente relacionada ao que os interlocutores têm em 

comum” ; 

b) b) A linguagem se materializa em uma língua natural reconhecida em sua 

comunidade. Em outras palavras, é só por meio de uma língua que a atividade de 

falar se realiza, enquanto técnica historicamente determinada que os locutores 

(re) conhecem como tal: portanto, falar é sempre falar uma língua, aquele que 

fala se apresenta como membro de uma comunidade historicamente determinada; 

c) c) A língua não é estável. “A língua deve ser considerada como sistematização 

constante e não como sistema fechado”; 

d) d) A linguagem é considerada enquanto significação – a língua não é uma 

simples produção dos signos materiais para significados pré existentes. “(...) 

papel desempenhado pela linguagem na constituição da atividade de pensamento 

e no desenvolvimento de qualquer processo de conhecimento”; 

e) e) A dimensão comunicativo-social da linguagem implica em marcas de 

alteridade, de intersubjetividade. “A linguagem é sempre falar a um outro e, 

portanto, a atividade significante está sempre marcada pela alteridade; ela é o fato 

de que `sujeitos´ se abrem a outros  ‘sujeitos`”. 
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 Para Machado (2009), as “memórias” dos pré-construídos sociais são materializados 

através da linguagem e “é ela que organiza, comenta e regula o agir e as interações humanas, 

no quadro das quais são re-produzidos ou re-elaborados os fatos sociais e os fatos 

psicológicos” (MACHADO, 2009, p. 126). Dessa forma, podemos afirmar que a linguagem 

existe nas práticas sociais e que, por sua vez estão em constante transformação tendo no 

discurso a fundamentação para o agir. 

 Como mencionado, muitos pesquisadores do ISD direcionam seus trabalhos 

especificamente para a análise da interpretação de textos ou discursos (orais e escritos), 

mediando situações formativas (de ensino e de trabalho), sendo esse o foco maior da nossa 

pesquisa, o desenvolvimento humano em situações de trabalho.  

 A seguir, mencionaremos algumas das contribuições que se agregaram ao ISD 

advindas de Volochinov. 

  

 

1.2.2 Contribuições de Volochinov para o ISD 

 

 Os estudos de Volochinov (2009)  contribuíram com a proposta do ISD, pois 

buscavam compreender as condições de constituição do pensamento consciente humano. 

Para tanto, teciam relações entre a linguagem, os aspectos ideológicos e o desenvolvimento 

humano. Entendiam que era por meio dos “signos” a natureza da produção ideológica, 

produzida na interação social, portanto, que era dialógica. 

 Diferentemente da abordagem que prevaleceu (tendência que ainda permanece muito 

forte) por décadas, o ISD não concebe a linguagem apenas como um meio de expressão dos 

pensamentos. Conforme Bronckart (2007), para o ISD essa abordagem toma a linguagem, o 

agir e o pensamento consciente como unidades de análise. Contrapondo princípios que 

orientam a maioria das abordagens das Ciências Naturais, Humanas e Sociais, o ISD  

defende que o funcionamento psicológico humano, as capacidades cognitivas humanas se 

desenvolvem com base na história das interações humanas organizadas em atividades e 

produções verbais coletivas. Faz parte de um mesmo processo, a organização social das 

atividades, a linguagem regulando essas atividades e consequentemente contribuindo para a 

ampliação das capacidades cognitivas. 

 O ISD, movimento contemporâneo, procura reorganizar a problemática psicológica. 

Inscrito nos gêneros textuais, visa mostrar como os mecanismos de produção e interpretação 
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das entidades verbais contribuem para a transformação permanente das pessoas agentes e, ao 

mesmo tempo, dos fatos sociais (BRONCKART, 2008). O ISD não concebe a língua de um 

lado e o pensamento do outro. Ela está situada nas práticas sociais e o desenvolvimento do 

pensamento humano depende dessas interações sociais para evoluir. Os conhecimentos são 

gerados à partir das interações sociais, são produtos da vida, do agir coletivo. Conforme 

Bronckart (2008, p. 17), 

 

                                                  é no quadro do jogo de linguagem que se elaboram os conhecimentos 

humanos; é no curso das práticas linguageiras que determinadas sequências 

sonoras acabam por ser atribuídas a determinados objetos ou a 

acontecimentos do mundo, e essa atribuição é constitutiva das 

representações e, de modo mais geral, do conjunto do aparelho cognitivo 

humano.  

 

 De acordo com Bronckart (2006, p. 181), reforçam-se as teses sobre os conceitos 

aqui tratados até o momento, por ser “o homem um organismo que age, cujos movimentos 

são, antes de tudo, determinados pelas condições do meio (especialmente o social) no qual 

se insere o indivíduo, e no que elas, consequentemente, consideram a respeito da atividade e 

do funcionamento psicológico da criança”.  

 Por décadas, as correntes behaviorista, construtivista e cognitivista explicaram as 

condições em que o desenvolvimento cognitivo dos seres humanos acontecia. Contrapondo 

tais correntes que, de certa forma minimizam a partipação dos fatores sociais, linguageiros e 

interativos sobre o desenvolvimento cognitivo,  atribuindo ao biológico os processos 

evolutivos e anulando os aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais, o  ISD 

apresenta uma proposta que busca compreender, de forma mais complexa, o funcionamento 

psíquico e social dos seres humanos. Tal proposta se apoia no princípio de que o 

desenvolvimento dos indivíduos acontece em meio às atividades sociais, meio este já 

estabelecido e organizado historicamente pela interação entre esses sujeitos por meio da 

linguagem. Nessa perspectiva, o homem se desenvolve nas práticas com os saberes já 

adquiridos por outros sujeitos. De acordo com Bronckart (1999/2003/2007/2008), a 

linguagem só se constrói a partir das interações estabelecidas entre os sujeitos, que são, por 

sua vez, fruto de um processo de socialização. É nessa relação prática de vida concreta entre 

os sujeitos de um determinado grupo social que se configuram as formas de evolução das 

atividades e as produções científicas desses grupos. Dessa forma, cada grupo gera, em 
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particular sua história, que apresenta características que são de cunho sócio-histórico-

culturais. 

 A seguir discorremos sobre a chegada do  ISD  ao Brasil e sua influência nos 

documentos prescritivos educacionais.   

 

 

1.2. 3 O ISD e os documentos prescritivos educacionais 

 

 Machado é apontada por Bronckart (2017), como a precursora do ISD no Brasil. As 

atividades que desenvolveu como estudos, tradução de obras, coordenação de grupos de 

pesquisas contribuíram significativamente para a expansão dos ISD em nosso país. 

 No final da  década de 90, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) publicou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, BRASIL, 1998), documento de prescrição e 

regulação do sistema público educacional brasileiro, recomendando que o trabalho 

pedagógico para o Ensino Fundamental no ensino das Línguas Estrangeiras fosse com 

ênfase na leitura, em detrimento das demais práticas (oralidade e escrita), justificando que 

no contexto brasileiro os alunos teriam menos oportunidades de se comunicarem oralmente 

em LE, principalmente os da Escola Pública (DCE – LEM, PARANÁ, 2008). 

Posteriormente, foram publicados pelo MEC os PCNs para o Ensino Médio, este com ênfase 

na comunicação oral e escrita tendo em vista a formação social e profissional dos alunos da 

Escola Pública. Percebe-se uma diferença de concepções entre esses dois níveis de ensino. 

Machado (2009) complementa que os referidos documentos, produzidos sob forte influência 

estrangeira oficializavam a visão da educação como fator de desenvolvimento econômico 

e/ou como instrumento de formação de mão-de-obra qualificada para as necessidades do 

mercado. 

 

Na mesma perspectiva do plano, e também em 1994, iniciou-se sob 

orientação do Banco Mundial/BIRD e da UNESCO e de técnicos e 

especialistas estrangeiros, a produção dos “Parâmetros Curriculares 

Nacionais”, documentos que teriam forte impacto nos diferentes níveis de 

ensino, oficializando-se a visão da educação como fator de desenvolvimento 

econômico e/ou como instrumento de formação de mão-de-obra qualificada 

para as necessidades do mercado. (MACHADO, 2009, p. 23). 
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 Nesse período cresciam as reflexões no campo da Linguística Aplicada 10 . No 

contexto nacional era por esse viés que o panorama se apresentava.  

 No Estado do Paraná foram construídas coletivamente através de discussões 

ocorridas durante cinco anos, envolvendo os professores da rede estadual,  as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (DCE) para cada uma das disciplinas que compunham o 

Currículo Básico. Havia uma preocupação, pois as políticas educacionais, estabelecidas nos 

PCNs alteraram a função da escola ao negligenciar a formação específica do professor e 

esvaziar as disciplinas de seus conteúdos de ensino (DCE-LEM, PARANÁ, 2008). 

Vivíamos tempos de contrapontos entre prescrições advindas do MEC e as discussões 

acontecendo na Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED).  

 As Diretrizes Curriculares das disciplinas do currícluo básico, incluindo as de Língua 

Estrangeira, começaram a ser discutidas em 2003 e foram concluídas em 2008. A partir daí 

foram oferecidas formações aos professores com o intuito de auxiliá-los na prática 

pedagógica sobre essa “nova” abordagem metodológica, a discursiva, que até o momento 

não aparecia, prevalecendo a abordagem comunicativa.  

 A abordagem comunicativa, desenvolvida na Europa, metodologia de ensino que 

concebia a língua como um instrumento de comunicação e, para alguns estudiosos, como um 

instrumento de interação social, não via mais a língua como um código linguístico como 

vinha sendo concebida por décadas. Apresentou-se como reação ao estruturalismo da língua. 

Sua força centrava-se nos aspectos semânticos da língua e tinha como foco tornar o aluno 

mais competente na sua comunicação. Trazia o cognitivismo como suporte para desenvolver 

essa competência comunicativa. A abordagem comunicativa, por meio de estratégias 

conversacionais visava se inserir na outra cultura. Passou a fundamentar a maioria das 

produções didáticas direcionadas para o ensino público brasileiro. Esse método, que por 

algumas décadas prevaleceu no Brasil, passou a ser criticado por intelectuais que, nesse 

período, muitos deles  no exílio, tiveram acesso a novas leituras. Inseridos neste contexto, 

após a anistia, os linguístas passaram a refletir as questões históricas, políticas, ideológicas, 

de lutas de classes, de autonomia sob o envolvimento da linguagem (DCE, PARANÁ, 

2008).  

                                                 
10 Publicações de obras de Bakhtin, traduções de autores da Análise do Discurso francesa, publicações de Kato 

(1986) e Kleiman (1989) discutindo o ensino de produções textuais e leitura (MACHADO, 2009) foram 

importantes referenciais para o período. 



49 
 

 Tendo em vista a abrangência que a linguagem tem na formação do pensamento 

humano por meio das interações sociais, portanto na formação integral dos alunos, a 

abordagem comunicativa começou a ser vista como “limitada”. Surgiu então, a partir desse 

contexto, a necessidade de uma abordagem para o ensino de Línguas Estrangeiras que 

considerasse não apenas os aspectos gramaticais e estruturais da língua. As DCE de LEM 

tomaram como base teórica a visão bakhtiniana da língua: “A proposta adotada nestas 

Diretrizes se baseia na corrente sociológica e nas teorias do Círculo de Bakhtin, que 

concebem a língua como discurso” (DCE-LEM, PARANÁ, 2008, p.53).  

 O documento adota conceitos bakhtinianos de língua, de discurso, de enunciado, de 

texto, de gêneros discursivos, de práticas discursivas, de relações sociais, de contexto, de 

ressonâncias ideológicas sustentando assim, a abordagem discursiva para o ensino das 

línguas estrangeiras no currículo. Os encaminhamentos metodológicos para o ensino de 

LEM na Educação Básica apresentam como Conteúdos Estruturantes o “Discurso como 

Prática Social” e traz o “texto” como ponto de partida da aula de LEM, verbal e não verbal, 

como unidade de linguagem em uso, conforme as DCEs de LEM (PARANÁ, 2008, p. 63): 

Propõe-se que, nas aulas de Língua Estrangeira Moderna, o professor 

aborde os gêneros textuais, em atividades diversificadas, analisando a 

função do gênero estudado, sua composição, a distribuição de informações, 

o grau de informação presente ali, a intertextualidade, os recursos coesivos, 

a coerência e, somente depois de tudo isso, a gramática em si. Sendo assim, 

o ensino deixa de priorizar a gramática para trabalhar com o texto, sem, no 

entanto, abandoná-la.  

 

 Apesar das DCEs orientarem do que deveria ser feito nas aulas de LEM, não 

direcionaram como isso deveria acontecer. Adotaram uma concepção discursiva de língua, 

nas práticas de leitura, oralidade e escrita orientando que o trabalho deveria ter como ponto 

de partida o “texto” nas diversas esferas de circulação. 

 Com base em pesquisas sobre o ISD adquiridos por meio de estudos nos ancoramos 

na construção de SD para o ensino de GT disponíveis  na sociedade para a prática nas aulas 

de LI. 

  

1.2.4  Gêneros de texto (GT) 



50 
 

 Para formar professores o ISD apoia-se na didática das línguas com viés na proposta 

de SD. O ISD compreende que é por meio de gêneros de texto11 que as atividades de 

linguagem se realizam.  

 Assim sendo, cabe à escola instrumentalizar os sujeitos, proporcionando o domínio 

aos mais variados GT. Trata-se de uma poderosa ferramenta de ensino capaz de tornar os 

alunos aptos a se comunicarem de forma eficiente nas mais diversas situações 

comunicativas. Não faltam justificativas que nos levaram a optar por pesquisar e trabalhar 

com os GT na sala de aula de línguas inglesa como objeto de ensino. 

 Os GT compõem o universo de textos que diariamente são acionados pelos usuários 

de diferentes línguas de qualquer grupo social. É por meio deles que nos comunicamos nas 

mais diversas situações e interagimos através deles com nossos pares, nos grupos sociais, 

nas comunidades. Trata-se de um mecanismo fundamental de socialização, de inserção 

prática nas atividades comunicativas humanas.  Dessa forma, eles são marcados por aspectos 

sociocomunicativos e funcionais. Os GT são ilimitados e estão em constante processo de 

modificação. Bakhtin (1992) definiu os gêneros discursivos como “formas relativamente 

estáveis de enunciados”, ou seja, são concebidos como configurações textuais relativamente 

estabilizadas ou cristalizadas pelo uso, que se associam  a diversas atividades de linguagem 

da esfera (familiar, jornalística, publicitária, acadêmica, jurídica, literária, etc). Assim sendo, 

eles se modificam conforme as transformações sociais que ocorrem em uma sociedade, 

sendo necessárias adequações aos existentes e a criação de novos GT que dêem conta das 

novas demandas discursivas.  

 Bakhtin (1997) também distinguiu os gêneros de discurso primários e gêneros de 

discurso secundários. Os primários são os da vida cotidiana, que mantém uma relação 

imediata com sua situação de produção, como por exemplo os diálogos. Os secundários, 

também chamados padronizados seriam aqueles gerados nas instituições sociais que 

recuperariam os gêneros primários. Bakthin (1997) sugere que os gêneros de discurso 

secundários apareceriam nas circunstâncias de uma troca cultural (principalmente escrita), 

artística, científica, sociopolítica, mais complexa e relativamente mais evoluída, que 

                                                 

11  Bronckart (2012, p. 75) adota a expressão gênero de texto em vez de gênero do 

discurso (grifo do autor). Porém, pesquisadores e estudiosos, bem como documentos oficiais de ensino, 

utilizam aleatoriamente gêneros do discurso, gêneros de texto, gêneros textuais. Nos apoiamos em Marcuschi 

(2011, p. 21) que diz não parecer mais tão prioritário classificar e sim 

determinar os critérios da categoria gênero textual ou gênero do discurso. 
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manteriam uma relação indireta com sua situação de produção fazendo parte do rol de obras 

de literatura, teatro ou obra científica. Embora os gêneros de discurso secundários não 

mantêm uma relação direta com a situação de produção, como os primários, todos os 

gêneros de discurso são orientados para o outro. Eles sempre estão direcionados para o 

outro, sempre respondem aos outros, visto que têm um caráter responsivo-ativo, fazem eco a 

outros discursos. Conforme Bakthin  (1997), “todo enunciado remete a outros enunciados já 

proferidos, retoma formas, palavras e significações, no quadro da intertextualidade global”. 

Portanto, toda a comunicação verbal só pode acontecer por meio de algum GT. 

  Bronckart (2003)  considera que todo o indivíduo, independente do contexto 

linguístico que se encontre, age com a linguagem. A esse respeito, Bronckart (2008) explica 

porque Bakthin (1997) afirma que todo o discurso é fundamentalmente dialógico. Conforme 

Marcuschi (2002), quando dominamos um GT, dominamos a forma de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. Para o autor, o GT é 

aquilo que age discursivamente no mundo. 

 Dada a importância que os GT apresentam no funcionamento e no desenvolvimento 

da humanidade, defendemos a necessidade de sistematizá-los no ensino  formal, ou seja, nas 

instituições escolares, como instrumento que atua no processo de aprendizagem. Schneuwly 

e Dolz (2004, p. 28) consideram o GT como “megainstrumento”  porque permite ao 

indivíduo agir de forma apropriada no âmbito discursivo, uma vez que se trata de um 

instrumento de aporte sócio-histórico, ideológico que perpassa pelas diversas atividades 

humanas. Como “megainstrumento” atua como mediador entre o sujeito e a situação 

contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de linguagem. Para Schneuwly 

(2004), os GT são instrumentos para desenvolver as funções psicológicas superiores 

(conceituadas por Vygotski e já tratadas neste trabalho). 

 No contexto atual, são os GT que, cada vez mais, estão ocupando espaços nas 

produções didáticas em diversos programas para o ensino de línguas, principalmente pelo 

caráter significativo para os alunos com que eles se constituem.  

 Com base no ISD, justifica-se a presença dos gêneros no ensino de línguas 

compreendendo a importância que eles têm no funcionamento da língua em uso, entendida 

como um processo interativo. Os GT são ao mesmo tempo, conforme Bronckart e Dolz 

(2007), objeto e objetivo de ensino de línguas. Definido como “megainstrumento” de 

comunicação e de ensino, surge, cada vez mais, a necessidade de aprimorar seu uso 

possibilitando alcançar melhores e mais satisfatórios resultados em nosso agir pedagógico.   
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 As noções de gênero começam a aparecer com mais força nos estudos da Linguística 

e Linguística Aplicada nos anos 90.  Fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa (1997), das Olimpíadas da Língua Portuguesa, dos livros didáticos. De 

acordo com Abreu-Tardelli (2007), o ensino por meio de GT consiste  num ensino mais 

amplo e mais crítico. Para a autora, ensinar gênero não é apenas ensinar a se comunicar, mas 

principalmente formar sujeitos agentes de transformação que irão transformar e serão 

transformados, agentes do mundo e no mundo. Sendo componentes exigidos na seleção dos 

livros didáticos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), podem aparecer nesses 

materiais didáticos apenas como pretexto para o ensino da gramática ou para estudos de 

compreensão literal do texto, sem maiores relações contextuais e de interpretação omitindo 

estudos voltados aos  elementos fundamentais que constituem a composição desses gêneros 

textuais e as relações com as práticas sociais discursivas. 

 As práticas pedagógicas para o ensino de línguas precisam ser significativas e 

adequadas, possibilitando ao educando condições para ampliar domínios indispensáveis para 

o exercício da cidadania, o domínio da leitura e da escrita.   

 Conforme Szundy e Cristovão (2008), é preciso formar professores capazes de 

refletir sobre suas próprias ações, para que haja possíveis transformações nas práticas 

pedagógicas e, dessa forma, além de ministrar as aulas, devem ser pesquisadores de sua 

própria prática. 

 Levar os GT para a sala de aula não é uma simples opção, principalmente para quem 

teve sua formação, por anos, voltada aos aspectos formais da língua. Certamente, a formação 

inicial e continuada dos professores precisa ser tema de reflexão e é, o que pretendemos com 

esse trabalho. Trata-se de um trabalho conjunto com as instituições de ensino superior 

direcionando a formação de professores com o foco nos estudos voltados ao gênero como 

objeto de ensino das línguas.  

 É consenso a ideia de que a formação inicial é elemento essencial para as mudanças 

no sistema educacional brasileiro. Isso deve acontecer na formação inicial e mantida na 

formação continuada por meio de políticas públicas.  Denardi (2011, p. 169) compreende 

que   

 

o trabalho com SDs de gêneros textuais na formação de professores de 

Inglês, pode ser tomado como instrumento eficaz para o desenvolvimento 

dele uma vez que o faz pensar criticamente sobre sua prática pedagógica 

tornando-se agente de seu fazer pedagógico. Tal pensamento crítico, por 

sua vez, também poderá influenciar a comunidade escolar (professores, 
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alunos, diretores, pais e demais participantes) a pensar as questões da 

escola em busca de soluções para seus problemas e de constribuições para 

a construção de uma sociedade mais igualitária.  

 

 Os professores precisam sentir segurança e ter domínio sobre o que é premente para 

o ensino na educação básica, quais os gêneros que devem fazer parte do repertório a ser 

ensinado, como utilizar os instrumentos disponíveis e como criar novos instrumentos 

didáticos. A noção de gênero precisa ser incorporada pelos professores para que possam 

levá-los para a sala de aula. É necessário que o docente entenda o funcionamento dos 

gêneros que serão trabalhados, bem como as capacidades de linguagem que constituem esses 

textos (discorreremos posteriormente). Optar por levar os GT para as aulas de línguas 

demanda estudo, pesquisas e, consequentemente “correr riscos”. 

 Resumidamente, a proposta apresentada tem por objetivo levar o educando a pensar 

crítica e racionalmente contribuindo para que ele amplie seu discurso e saiba utilizá-lo 

adequadamente nas diferentes situações comunicativas, de modo a atuar como cidadão 

transformador numa sociedade competitiva e num mundo em constante processo de 

mutação.  

 Na próxima seção apresentaremos os conceitos de transposição didática de gênero 

(TDG), modelo didático de gêneros (MDG) e sequências didáticas (SD) tendo em vista que 

são os elementos que adotamos para viabilizar nossa prática com os GT em sala de aula. 

 

 

1.2.5 Transposição didática, modelo didático de gêneros e sequências didáticas  

 

 Percorreremos o caminho da transposição  didática de gêneros (TDG) a fim de 

alcançar nossos objetivos para que os gêneros textuais cheguem até as salas de aula, 

amparando-nos nas orientações de Machado e Cristovão (2009) ao propor o modelo didático 

de gêneros (MDG).  

 A TDG tem em sua proposta dois importantes pilares: o modelo didático de gêneros 

e a sequência didática. Assim denominada, a TD tem a função de transpor os saberes 

acadêmicos e os saberes efetivamente ensináveis. É ela que liga os saberes teóricos do MDG 

à SD.  De acordo com Machado (2005), a partir da década de 90, no Brasil, começaram a ser 

construídos os MDG, conforme proposto por Schneuwly e Dolz (2004), Cristovão (2002) e 
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Machado e Cristovão (2009), que davam suporte para a elaboração de “sequências 

didáticas” como instrumento didático para o trabalho com os GT em sala de aula.  

 As pesquisas foram crescendo e passaram a ganhar mais força, conforme Machado e 

Guimarães (2009),  a partir da divulgação dos PCNs, uma vez que esse documento tomou 

trabalhos de Bronckart (1999), Schneuwly (2004), Dolz e Schneuwly (1996), Pasquier e 

Dolz (1996), Dolz e Camps (1996), menção a tese de Machado (1995) em sua constituição 

focando o ensino de língua materna nos gêneros de texto influenciado pelos pesquisadores 

de Genebra.  

 O MDG deve ser visto como um momento de didatizar, de sistematizar o 

conhecimento, de organizá-lo em objeto de ensino e de aprendizagem que estará na base da 

elaboração das SD. Assumimos, em nossa pesquisa,  a noção de construção da SD conforme 

proposto por Schneuwly e Dolz (2004), e a proposta de análise de textos por Bronckart 

(1999/2003/2007/2009), como abordagem metodológica para nortear nosso trabalho, bem 

como sobre os textos que serão analisados. Miranda (2015, p. 226) conceitua os MDG como 

Descrições de características dos gêneros organizados para serem utilizadas 

em ações educativas. São elaborados a partir dos estudos existentes (nas 

ciências da linguagem) sobre os gêneros em questão. Esses modelos 

abrangem a identificação e a caraterização de aspectos “ensináveis” 
relativos a três dimensões: a situação de comunicação ou de ação da 

linguagem, a organização interna global e as unidades linguísticas.  

 

 A construção de um modelo didático permite visualizar as dimensões constitutivas 

desse GT e a seleção daquilo que pode ser ensinado conforme a necessidade para cada nível 

de ensino (MACHADO; CRISTOVÃO, 2009). É o MDG que irá guiar as ações do professor 

em identificar os elementos ensináveis do GT selecionado.  

 A noção de MDG tem como objetivo subsidiar o trabalho do professor e o 

aprendizado do aluno em atividades que o auxiliariam no desenvolvimento das capacidades 

de linguagem necessárias para o conhecimento e o domínio dos GT tanto quanto nos 

aspectos discursivos e linguísticos sobre esse gênero, bem como das esferas socioculturais e 

ideológicas. Trata-se da atividade definidora dos princípios, dos mecanismos e das 

formulações, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Ele é o indicador dos elementos 

ensináveis nas línguas materna e estrangeira, um guia para a elaboração de SD, sendo esse o 

principal objetivo, considerando o corpus analisado. Cristovão e Fernandez (2014) 

argumentam que quanto mais diversificado for o corpus, mais diversificadas poderão ser as 

características encontradas e, com isso, os elementos selecionados para o ensino. Para a 
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elaboração dos modelos didáticos é fundamental que esse trabalho esteja amparado em 

pesquisas sobre os GT para compreender os elementos que constituem um determinado 

gênero. Através do MDG é possível explicitar e sistematizar os conteúdos relacionados ao 

gênero para abordá-los na SD conceituando como um objeto descritivo e operacional, 

construído para apreender o fenômeno complexo da aprendizagem de um gênero 

(MACHADO; CRISTOVÃO, 2009).  

 De Pietro e Schneuwly (2003, apud Stutz, 2014, p. 22), nos alertam que os modelos 

didáticos não são ensinados nas salas de aula aos alunos. O que são ensinados nas escolas 

são os conteúdos guiados pelas tarefas propostas na SD pensadas a partir de um MDG. 

A transposição didática age nesse meio e transforma os elementos 

indicados pelas dimensões ensináveis do modelo didático em tarefas a 

serem realizadas com os alunos para a construção do conhecimento. O 

conjunto de tarefas forma a SD que é um instrumento de mediação entre o 

professor e os alunos. Portanto, o MD possibilita a construção das tarefas 

de ensino e aprendizagem, sendo elas dispostas de forma sequencial em 

complexidade crescente, com base nas capacidades e desenvolvimento dos 

alunos.  

 

 STUTZ (2014) reforça a importância de abordar o MDG ainda na formação inicial 

dos professores como oportunidade de desenvolver ações reflexivas importantes para a 

compreensão e a transformação da prática pedagógica. Dada a importância desse 

instrumento para o trabalho com os GT e a construção de SD, não pode ficar de fora no 

processo de formação docente dos professores da educação básica. Complementa, ainda, que 

trata-se de um 

instrumento que viabiliza a construção de atividades fundamentais na 

descrição: do que se faz em sala de aula, do que os alunos são capazes de 

produzir e compreender em termos linguísticos, do que a escola pode 

proporcionar, das legislações que regem o ensino e dos conteúdos a serem 

ensinados. (STUTZ, 2014, p. 22, 23). 

 

 Os MDG e as SD funcionam de modo integrado e são elaborados sucessivamente, ou 

seja, primeiro precisamos do MD para depois elaborarmos a SD. 

 Conforme o modelo de SD proposto por Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004), as SD 

são organizadas por módulos sendo compostos por: Apresentação da situação, produção 

inicial, módulos (I,II,III...) e produção final. 

 

Esquema 1. Esquema da Sequência Didática. 
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Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 

 São as SDs que implicam diretamente na implementação do trabalho com os GT na 

sala de aula. Schneuwly (2013) indica esse instrumento como sendo central na transposição 

didática, ou seja, um instrumento pelo qual o gênero vai do ambiente  natural onde ele 

circula socialmente e,  por meio dele, são estudados os conteúdos organizados em atividades 

a serem desenvolvidas na sala de aula. Trata-se se de transportar os conteúdos do mundo real 

para o mundo didático transformando-os em conteúdos num movimento importante e 

necessário para a eficácia de um ensino coerente e significativo entre o saber científico e o 

saber a ensinar. Para Schneuwly e Dolz (2004, 0. 97), sequência didática é: 

 

um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática,  

em torno de um gênero textual oral ou escrito. (...) Uma sequência didática 

tem, precisamente a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 

gênero de texto,  permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais 

adequada em uma dada situação de comunicação”.  
 

 Um conjunto organizado de atividades de ensino, aprendizagem e avaliação que 

estão centradas em torno de uma tarefa precisa de produção oral ou escrita. Essas atividades 

de ensino são ligadas entre si, planificadas etapa por etapa, concebidas de forma que o aluno 

aprenda determinado conteúdo. Conforme Miranda (2015, p. 228),  

 

não se trata de atividades avulsas (como muitas vezes ocorrem em livros 

didáticos), mas se trata de um trabalho  desenvolvido no tempo, com 

etapas, com adaptações às situações de ensino particulares, com uma séria 

consideração do percurso de aprendizagem dos estudantes, com a 

ponderação e a análise tanto dos saberes prévios como dos novos 

conhecimentos (ou desenvolvimento) dos alunos.  

 

 Além de ser um estudo mobilizado e integrado das capacidades de linguagem (ação, 

discursiva e linguístico-discursiva), Denardi (2011) acrescenta ainda outra característica da 
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SD relacionada à sua estrutura dialética. Para a autora, a estrutura de uma SD nos moldes 

propostos pelos pesquisadores da escola de Genebra contendo a apresentação da situação 

inicial, a primeira produção, os módulos de ensino e a produção final segue as etapas do 

método dialético de construção de conhecimento em sala de aula proposto por Vasconcellos 

(2002 apud DENARDI, 2011, p. 158), que são eles: 

 

a) mobilização do conhecimento na apresentação da situação inicial; b) 

a construção do conhecimento a partir da primeira produção e nos 

diferentes módulos de ensino; e c) a síntese do conhecimento que 

pode ser observada pela produção final.  

  

 Ao referir-se à finalidade e estrutura de uma SD, Denardi (2011) enfatiza que esse 

procedimento pode ser entendido como um mecanismo teórico-metodológico e reflexivo 

para a formação do professor de Inglês, pois orienta a ação do professor e o faz refletir sobre 

diferentes aspectos que constituem a sua prática pedagógica incluindo os aspectos 

contextuais, sociais, éticos e linguísticos. 

 Como já apontado, para a construção de uma SD, é necessário, antes, a construção de 

MDG do gênero selecionado para a TD, que direcionará o funcionamento dessa SD, pois 

teremos disponíveis as dimensões ensináveis do GT escolhido. Trata-se de uma proposta 

concreta pensada e planejada com o objetivo de aproximar o ensino da Língua Estrangeira 

de forma significativa à realidade do aluno. Ao transpor os conteúdos do mundo para a sala 

de aula é necessário adaptações importantes planificadas com cuidado e conhecimento, de 

modo a se tornar um instrumento eficiente na construção do conhecimento, bem como 

possibilitando oportunidades de reflexão e transformação do agir docentes. Cabe ao 

professor a escolha do gênero e dos temas conforme a realidade local de cada escola. 

 Como já explicitado anteriormente, um MDG é o aporte do professor para a 

transposição de conteúdos referentes aos GT.  A SD é o suporte para a interação professor-

aluno para o ensino de gêneros. Para a construção de um MDG é necessário considerar a 

estrutura composicional, tema e estilo do gênero em questão. As capacidades de linguagem 

devem ser mobilizadas, pois elas são operações psíquicas que se espera ampliar nos alunos. 

Conforme Machado e Cristovão (2009), é necessária a definição das capacidades de 

linguagem que caracterizam os GT e os aspectos contextuais, discursivos e linguísticos. Para 

Schneuwly e Dolz (2004), elas possibilitam também o entendimento de outros gêneros 

próximos ou distantes.  Elas estão divididas em três categorias que são: 
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a) Capacidades de Ação (CA): essas capacidades de linguagem têm relação com o 

reconhecimento do gênero permitindo ao sujeito adaptar a produção do GT ao seu 

contexto de produção e aos seus conteúdos; o conhecimento sobre o contexto físico e 

sociossubjetivo desse gênero. Geralmente envolvem  perguntas que situam essa 

capacidade: quem produziu esse texto, para quem, onde foi produzido, quando, qual o 

tema).  

b) Capacidades Discursivas (CD): envolvem a escolha de discursos, estrutura e 

organização do texto. Geralmente envolvem perguntas relacionadas ao: título, design, 

formatação do texto, as principais caraterísticas, o estilo do GT, a esfera de 

circulação. 

c) Capacidades Linguístico-Discursivas (CLD): envolvem as operações de 

textualização; os termos linguísticos recorrentes, figuras de linguagem, coesão e 

coerência, estruturas gramaticais. 

 Tais categorias foram apresentadas de acordo com Schneuwly e Dolz; (2004) e, mais 

recentemente em Cristovão e Stutz (2011, p. 22) que introduziram a essas capacidades, as 

Capacidades de Significação (CS).  

d) Capacidades de Significação (CS): levaria o sujeito a tecer relações com outros 

textos e esferas capacitando-os as “construir sentidos mediante representações e/ou 

conhecimentos sobre práticas sociais que envolvem esferas de atividades”. 

Compreender questões mais amplas relacionadas ao GT como a criticidade e 

questões ideológicas. 

 Novos estudos em Stutz e Cacilho (2015) apresentam as capacidades de linguagem 

digital: 

e) Capacidades de linguagem digital: são características habitualmente presentes nos 

GT digitais: Operacionalização do computador, notebook, tablets, smartphone, 

celular, digitação para construção de textos digitais, realização de postagens em 

diferentes canais/suportes/plataformas digitais, pontuação minimalista, ortografia 

diferenciada, abundância de siglas, abreviaturas nada convencionais, estruturas 

frasais diferenciadas, utilização de linguagem própria do meio digital: internetês, 

linguagem escrita permeada de oralidade, mensagens mais curtas (chats, por 

exemplo), espaços de negociação e de possibilidade de respostas sincrônicas, 

incorporação simultânea de múltiplas semioses, leitura em tela de hipertextos, cortar, 

colar, editar textos verbais e não verbais, gravação de voz e imagens em vídeo em 
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formato digital, navegação na internet para acessar endereços eletrônicos são algumas 

das características observadas. Stutz e Cacilho (2015) destacam que tais 

características não devem ser entendidas como intrínsecas a todos os gêneros digitais. 

 As capacidades de linguagem são, conforme Cristovão (2009, p. 321), “um conjunto 

de operações que permitem a realização de uma determinada ação de linguagem. Com base 

na autora, que considera que a SD pode ser adequada para o ensino de leitura em LE, 

direcionaremos as discussões a seguir para o ensino da leitura como uma ação de linguagem 

(CRISTOVÃO, 2009) apresentando algumas considerações sobre a leitura sob o viés do 

ISD, visto que o trabalho desenvolvido com a SD é sobre a capacidade de compreender 

textos em LI. 

 

 

1.2.6 Considerações sobre SD para o ensino da leitura 

 

 Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) ao proporem a construção/produção de SD para 

o ensino de línguas com base no ISD, trabalham com o conceito de capacidades 

exclusivamente para a produção escrita, porém Cristovão (2009) compreende que é possível 

a proposta ser aproveitada para o ensino da leitura, conforme palavras da autora, “considero 

que a mesma abordagem pode ser estendida à questão da leitura” (CRISTOVÃO, 2009, p. 

322). Cristovão (2002, p. 04) já defendia a "noção de gênero como instrumento para o 

ensino-aprendizagem de leitura” em LI (apud STUTZ; CRISTOVÃO, 2017). 

 Corroboramos com a autora, especialista em estudos voltados ao ensino da língua 

estrangeira, quando do desenvolvimento de SD direcionadas à leitura considerando 

pertinente no ensino de L2 no contexto brasileiro.  Diante do número de alunos em sala de 

aula, a quantidade de aulas semanais e prescrições de documentos como os PCNs que 

priorizam o ensino da leitura nas escolas públicas entendemos que a proposta com SD 

voltada à leitura atende a um dos nossos grandes problemas relacionados ao ensino de LE, o 

material didático. No Brasil, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), os 

livros didáticos são distribuídos em larga escala, atendendo com a mesma proposta, escolas 

dos mais variados contextos. Dessa forma, não são levados em conta nenhum aspecto 

relacionado à diversidade contextual. Outra questão é que esse material não atende, na 

maioria das vezes, ao ensino de línguas por meio dos GT, como proposto nos documentos 

prescritivos. 
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 Outro fator a considerar são as avaliações externas que buscam aferir a aprendizagem 

dos alunos. Podemos citar como segmentos externos que se utilizam da leitura para avaliar 

os alunos, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), o  Índice de 

Desenvolvimento Educacional Brasileiro (IDEB) e no estado do Paraná, o  Sistema de 

Avaliação de Estado do Paraná (SAEP). 

 Os índices mostram que nossos alunos estão abaixo do nível básico de proficiência, 

distantes da meta estipulada, demonstrando dificuldades na compreensão das informações e 

no estabelecimento de relações entre as diferentes partes do texto, conforme Stutz e 

Cristovão (2017). 

O ISD considera a influência do contexto de produção do texto sobre a compreensão 

e o contexto de produção da leitura. Cristovão (2009) compreende que o aluno deve se 

envolver com o texto, com seus interlocutores e consigo mesmo possibilitando uma leitura 

com sucesso. Conforme a autora, a proposta de SD envolvendo os GT consegue ir além do 

trabalho com as unidades menores do texto, como os itens linguísticos, por exemplo.  

Para a compreensão de textos e da linguagem em todas as disciplinas o domínio da 

leitura é fundamental. Stutz e Cristovão (2017, p. 03) consideram que 

 

A leitura é o elemento chave para compreender textos em todas as 

disciplinas e é objeto deste estudo com o intuito de observar os 

direcionamentos realizados para o trabalho dos professores de línguas do 

Ensino Médio.  

 

Nunan (1999 apud CRISTOVÃO, 2009, p. 316, 317) propõe a existência de sete 

finalidades principais para a leitura:  

 

                                      obter informações, receber instruções, entender o funcionamento de um 

jogo, aparelho etc., se corresponder (por prazer ou negócio), informar-se 

sobre eventos, saber dos acontecimentos passados e futuros, se divertir ou 

passar o tempo.  

 

Tendo em vista uma proposta de SD voltada para o ensino da leitura, as atividades 

precisam mobilizar os conhecimentos relativos às capacidades de linguagem.  Com base em 

Cristovão (2009) apresentamos alguns elementos considerados fundamentais para o ISD e 

que procuramos levar para a nossa prática pedagógica, na eminência de atender esta 

abordagem, conforme elencados abaixo: 

a) Ação de linguagem que envolve aspectos sociais na constituição do texto como o 

contexto de produção e conteúdo temático; não é vista como uma habilidade. 
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b) Pluralidade de gêneros como instrumentos para o ensino para a compreensão e 

domínio de diferentes GT; contrapondo aos tipos de texto, assim nominados 

outrora. 

c) Capacidades de linguagem, termo relacionado com a dimensão da aprendizagem; 

contrapondo o termo competências. 

d) Contexto de produção do texto no contexto de uso, relacionado à materialidade 

do texto; contrapondo com a ficcionalização dos textos e a improvisação de 

situações. 

e) Uso de textos sociais, os já existentes, os que circulam na sociedade; arbitrários 

aos textos simplificados e ou/criados como pretexto. 

f) Tipos de comparações construtivas entre textos do mesmo gênero entre LM e LE 

integradamente; contrapondo o modelo dedutivo. 

g) Progressão em espiral possibilitando o reencontro com objetos de ensino em 

diferentes etapas, processo em que o novo se edifica transformando o que já 

existe; contrapondo a seriação ou sequenciação. 

h) Complexidade da tarefa, uma vez que parte do conhecimento prévio, do contexto, 

da organização do texto; contrapondo a proposta de trabalho ascendente que parte 

do mais simples ao mais complexo. 

i) Uso de recursos pedagógicos para mediação possibilitando a construção conjunta 

de significados; contrapondo a ideia de conhecimento ser um produto, pronto, 

acabado, numa via de mão única. 

j) Processo colaborativo e método indutivo onde o professor cria as oportunidades 

adequadas para a aprendizagem; contrapondo o método em que o professor se 

dedica a transmitir o conhecimento. 

Tendo em vista a proposta do ISD que considera aspectos sociais, os pragmáticos e 

discursivos envolvidos na constituição do texto, Cristovão (2009) propõe que devemos nos 

referir à leitura como ação de linguagem e não como habilidade. Para a autora o termo 

habilidade implica em conceitos biológicos e para a ação de linguagem estão envolvidos 

aspectos sociais e históricos sendo influenciada pelo contexto. Para Bronckart (apud 

CRISTOVÃO 1997/1999, p. 99) “A noção de ação de linguagem reúne e integra os 

parâmetros do contexto de produção e do contexto temático, tais como um determinado 

agente os mobiliza, quando compreende uma intervenção verbal”. 

Stutz e Cristovão (2017, p. 09) apresentam um conceito mais amplo de leitura  
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A nosso ver a compreensão escrita é deflagrada por um conjunto de dimensões 

macro e microcontextuais, organizacionais, enunciativas, linguísticas, cognitivas, 

multimodais e, no contexto atual, também digitais. A leitura é, portanto, um 

sistema complexo, por necessariamente contemplar a interação entre a expressão 

do autor e o entendimento do texto pelo leitor. O texto é essa unidade global que 

demanda leitura multimodal, não linear e linear para evocar a significação e 

revisita aos elementos contextuais, organizacionais e linguístico-discursivos. 

 

   

Com base no exposto sobre o contexto educacional atual relacionado à leitura e a 

busca por práticas exitosas, percebemos nesta pesquisa de mestrado como a SD tem se 

revelado uma proposta eficaz para o ensino da leitura em LI.  

Apresentamos, em seguida, algumas reflexões sobre a formação de professores 

contrapondo a proposta de Schön (1987) com o ISD. 

 

 

1.2.7 Reflexões sobre a formação de professores a partir do conceito de Professor 

Reflexivo 

 

 As reflexões que traremos convergem para a formação dos professores. As 

discussões em torno do tema foram e continuam sendo alvo de estudos e amplas pesquisas. 

Temos diante de nós, pesquisadores e professores de línguas, um desafio voltado à formação 

inicial e continuada dos professores. Nos propomos a abordar esse tema partindo de 

conceitos da proposta de professor reflexivo apresentada por Schön12 (1987), concluindo 

com  estudos mais recentes que abordam a formação de profesores na perspectiva 

interacionista.  

 O conceito professor reflexivo surgiu próximo aos anos 90 proposto pelo norte-

americano Donald Schön que valorizava fortemente a problematização de situações 

configurando um conhecimento prático na formação dos profissionais professores 

(PIMENTA, 2012). Conforme Schön (1992), a proposta tinha como objetivo principal fazer 

com que o professor se tornasse reflexivo em sua prática, que desenvolvesse a capacidade de 

                                                 
12 Para Schön (docente do Massachusetts Institute of Technology (MIT), o pensamento reflexivo do 

professor, no enfrentamento das situações da prática, se desenvolve através da competência de refletir 

sobre a ação, criando uma nova realidade, experimentando, corrigindo e inventando  através do 

diálogo  que estabelece com essa mesma realidade. Por outras palavras, o professor se desenvolve 

através da reflexão, reflexão na ação, reflexão sobre a reflexão na ação. (LIMA; GOMES, 2012, p. 

187). 
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refletir em situações novas, de incertezas e indefinidas. Tal perspectiva levava em conta os 

aspectos técnicos da formação dos profissionais valorizando a prática do professor como o 

momento de desenvolvimento profissional, momento da construção do conhecimento. Ter 

conhecimento da prática seria o atributo principal para a construção do conhecimento.  

 Para Schön (1992), o pensamento reflexivo do professor diante das mais diversas 

situações que teria a enfrentar seria saber refletir sobre a ação. Pensar reflexivamente teria 

que ser desenvolvido no professor em sua formação. Afirmava, em sua proposta, que o 

professor se desenvolve refletindo na reflexão na ação, na reflexão sobre a ação e na 

reflexão sobre a reflexão na ação. Para o autor, a reflexão na ação é aquele momento em 

que o professor para, durante a sua ação, para refletir essa ação, buscando melhor 

compreenção de sua prática ou/e para reorganizar sua ação. Isso ocorre sem que haja a 

interrupção dessa prática. Seria aquele refletir em que ainda daria tempo para “socorrer” a 

situação, ainda sendo possível interferir nela.  

 Por outro lado, conforme o autor, se essa reflexão acontecer posteriormente ao 

momento, já não será mais uma reflexão na ação e sim, sobre a ação. Por último, a reflexão 

sobre a reflexão na ação demanda de um tempo maior, com objetivos, planejamento e 

pesquisas não sendo possível em situações pontuais. A reflexão sobre a reflexão na ação 

contribuiu significativamente ampliando as pesquisas sobre os processos de produção do 

saber docente. A formação do professor estaria voltada para formar para a reflexão, ou seja, 

fazer com que o professor se aproxime da teoria e prática como sendo uma atitude a ser 

desenvolvida nele. 

 De acordo com Pimenta (2012), o conceito de professor reflexivo tomou conta do 

cenário educacional por muito tempo após o surgimento da proposta apresentada por Schön 

(1987). A pesquisadora questiona tal conceito partindo do pressuposto de que o ato de 

refletir é algo próprio do ser humano e sendo próprio do ser humano, logo o professor sendo 

ser humano, reflete, ou seja, ele já é reflexivo. O termo adotado por Schön toma a palavra 

reflexivo enquanto um adjetivo, distinguindo como atributo próprio do ser humano, com um 

movimento teórico de compreensão do trabalho docente (PIMENTA, 2012). A autora alerta 

que a expressão professor reflexivo passou a ser adotada de maneira genérica pois para toda 

e qualquer formação profissional que levava em conta a prática, passou a ser adotado o 

termo reflexivo. A abordagem defendida pelo autor entende a proposta como uma atitude a 

ser desenvolvida nos professores. 
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 A abordagem reflexiva proposta por Schön (1992), após ser difundida mundialmente, 

sofreu sérias críticas. Autores como Zeichner e Liston (1996) consideram que o enfoque de 

Schön é reducionista e limitante por ignorar o contexto institucional e pressupor  a prática 

reflexiva de modo individual. Da forma apresentada, a  proposta leva o sujeito refletir 

apenas em torno de suas práticas reforçando a ideia do individualismo na resolução dos 

problemas, na superação das dificuldades, no desenvolvimento do conhecimento. A 

responsabilidade sobre o sucesso ou fracasso da aprendizagem é atribuída ao professor. As 

condições reais do seu trabalho não são levadas em conta. O meio ou a interação com o meio 

social nada representam nessa visão. Surgem outras teorias que apontam para a necessidade 

de repensar esse conceito que consideram contradições sobre essa abordagem. 

 Pimenta (2012), questiona, a partir das ideias de Schön, a formação de profissionais 

capazes de ensinar em situações instáveis, incertas, se isso é suficiente, formar meros 

executores das atividades prescritas. Surge então, uma crítica no que se refere à formação 

docente: a necessidade de envolver os professores nas questões organizacionais das escolas, 

incorporar suas ideias na elaboração do currículo, projetos, participando ativa e criticamente 

nesse espaço, compreendendo e construindo suas identidades docentes e não apenas sendo 

treinados para executar o que foi produzido de  fora para dentro desse ambiente. Levar o 

professor a refletir como ocorre seu envolvimento nos aspectos sociais, políticos, 

econômicos na atividade de ensinar deve ser o foco principal das práticas reflexivas. 

Contreras (1997) entende que o termo reflexão, relacionado ao profissional, além de refletir 

a ação, deve refletir também sobre todos os aspectos que envolvem o trabalho como, por 

exemplo, a organização, os pressupostos, os valores, as condições de trabalho etc. 

 Repensando o que vimos até agora sobre a reflexão e tomando como base teorias 

mais recentes, direcionaremos nossas discussões sob a perspectiva de que a reflexão não é 

uma atitude individual. Ela se desencadeia num intenso envolvimento social, discursivo e 

interativo revelando interessses e valores sociais, culturais e políticos (LIMA; GOMES, 

2012). Ela não pode estar desconectada dos demais mecanismos que circulam em todo o 

contexto social. Não se trata de um processo mecânico, automático. A reflexão não pode ser 

considerada como um fim em si mesma, e sim precisa ser compreendida numa perspectiva 

histórica e de maneira coletiva.  

 Buscamos no ISD ((BRONCKART, 1999, 2006, 2008) embasado na teoria de 

Vygotski (2008), defensores de que o desenvolvimento humano é resultado de um processo 

socio-histórico que acontece na interação do sujeito com o meio, buscamos também, na 
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Clínica da Atividade e na Ergonomia do Trabalho (CLOT 2007), subsídios para 

compreender como essa relação com o coletivo do trabalho compreende essa prática. 

 

 

1.2.8 O desenvolvimento profissional na perspectiva do ISD na formação de 

professores 

 

 Diferentemente da proposta de formação de professores abordada por Schön  (1992), 

professor reflexivo,  tomaremos o ISD como abordagem teórica para refletirmos sobre a 

formação dos professores. Como já abordado anteriormente, essa corrente não é específica 

da linguística, nem da psicologia ou sociologia. É uma corrente que busca explicar o 

funcionamento e o desenvolvimento humano de modo transdisciplinar, sem assumir uma 

disciplina específica, portanto, trata-se da ciência do humano. Assumimos, paralelamente e 

em consonância ao ISD, os pressupostos teóricos da Ergonomia da Atividade Francesa 

(AMIGUES, 2004; SAUJAT, 2004), bem como as reflexões e propostas práticas adotadas 

pela Clínica da Atividade que se orienta na Psicologia do Trabalho (CLOT, 2007; FAÏTA, 

2002, 2005). Justificamos essa escolha devido à afinação teórica que os autores 

compartilham, principalmente por buscarem em Vygotski (2003) concepções voltadas ao 

desenvolvimento do homem, bem como em Bakthin (1992) e Volochinov (2009) as 

concepções de linguagem.  

 Analisamos o trabalho, especificamente o trabalho docente sob as lentes do ISD, 

tomando Bronckart (1999, 2003, 2007, 2008, 2009) como referência ao afirmar que a 

linguagem é um elemento central e decisivo para o desenvolvimento humano. Segundo 

Bronckart e Machado (2004), a relação linguagem e trabalho pode trazer nova compreensão 

sobre o trabalho do professor, tanto em relação a seu agir concreto quanto em relação a 

alguns aspectos das interpretações/representações/avaliações que socialmente se constroem 

sobre eles.  

 Nossa reflexão se dá sobre o trabalho  como alavanca do desenvolvimento humano e 

o papel que a linguagem exerce sobre esse processo. O desenvolvimento humano acontece a 

partir da interação entre o meio social intermediado pela linguagem, logo, o 

desenvolvolvimento profissional também se dá nessa interação, entre o coletivo, formado 

pelo sujeito em situações de trabalho e os seus pares. A linguagem é tão importante nesse 

processo que, conforme Tognato (2011), nos termos do interacionismo social, adotados por 
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Vygotski (1991), Bronckart acrescentou o adjetivo discursivo. Além disso, reforçou que os 

textos produzidos nas e sobre as situações de trabalho, devem ser analisados de forma bem 

instrumentada, uma vez que é pelos e nos textos que (re) configura o agir humano e, da 

mesma forma, o trabalho.  

 Buscamos na Ergonomia da Atividade e na Clínica da Atividade subsídios teóricos e 

sustentação com base nas práticas realizadas pelos propositores das pesquisas realizadas 

focando nas situações de trabalho para ampliarmos a visão sobre o trabalho docente, uma 

vez que inúmeros estudos têm sido realizados com o foco nessa profissão e no 

desenvolvimento desses profissionais. 

 Machado e Bronckart (2009) afirmam que o trabalho do professor é uma prática 

complexa que envolve seu ser integral em diferentes dimensões (físicas, afetivas, 

linguageiras, entre outras), e tem como principal objetivo criar mecanismos que favoreçam a 

aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. Comungamos com esse pensamento e 

reforçamos sobre a necessidade e a importância da formação continuada para a eficácia de 

todo esse processo.   

 Conforme Bronckart (2006), atualmente o trabalho educacional surge 

significativamente. Nem sempre foi assim. Outrora era visto como uma “missão”, um 

“sacerdócio”, um “dom”. Devido a sua opacidade, se torna difícil definí-lo, conceituá-lo, 

descrevê-lo ou caracterizá-lo, por isso se transformou em um forte objeto de pesquisa, 

reflexões e discussões. Nesse contexto, a didática das disciplinas e ergonomia trazem aliados 

subsídios para melhor compreensão e ressignificação do agir docente. 

 A maior dificuldade em compreender o trabalho docente, especificamente o trabalho 

do professor acontece porque existe uma distância enorme entre o trabalho prescrito e o 

trabalho real. O trabalho prescrito, abordado na seção 1.1.4, designa o trabalho tal como ele 

é predefinido, como se planifica e idealiza para que seja feito. O trabalho prescrito é 

produzido pelos órgãos, instituições que darão as instruções que virão em forma de projetos, 

programas, materiais didáticos como o livro didático ou as sequências didáticas, conforme 

Bronckart (2006). Já o trabalho real são as tarefas que aconteceram, que foram realizadas 

pelos trabalhadores. Por isso, o real do trabalho. Essa distância entre o trabalho prescrito e o 

trabalho realizado é o que a ergonomia tem por objetivo mostrar, pois trata-se de um método 

criado para enfrentar insuficiências.  

 Pesquisas realizadas que envolvem o trabalho do professor, nem sempre têm sido 

consistentes quanto a esses aspectos. A AC é um método (CLOT, 2007), que mostra atitudes 
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que o trabalhador adota diante das mais diversas situações em que se encontra no momento 

real do trabalho. Apesar das prescrições, muitas vezes é necessário mobilizar recursos 

cognitivos, novos e diferentes percursos a serem tomados, reconfigurando novas formas de 

agir. Bronckart (2007, p. 226, 227) define a profissionalidade de um professor segundo, 

 

a capacidade de pilotar um projeto de ensino predeterminado, negociando 

permanentemente com as reações, os interesses e as motivações dos 

alunos, mantendo ou modificando a direção, em função de critérios de 

avaliação dos quais só ele é senhor ou o único responsável, isto é, no 

quadro das ações das quais ele é o único ator.  
 

 Isso significa que nessa profissão, o que mais conta é a capacidade de lidar com os 

mais variados aspectos que constituem o real do trabalho do professor, as situações que vão 

surgindo conforme as aulas vão se desenrolando. Não seria um trabalho tão complicado de 

“falar sobre”, se os aspectos prescritivos dessem conta da prática real, do real do trabalho. 

 Na próxima seção apresentamos como a escola se configura num espaço propício à 

aprendizagem. 

 

 

1. 2.9  Instâncias formativas – escola  

 

 Dolz (2013) reflete sobre como a escola se organiza para as práticas de ensino e 

aprendizagem das línguas. Para ele, a melhor forma do trabalho do professor é por meio da 

interação. Em sua reflexão, aponta três características da forma escolar que devem ser 

convocadas antes mesmo de analisar as práticas de ensino. A primeira delas está relacionada 

à organização das disciplinas na escola. Para o autor, várias problemáticas estão envolvidas 

no ensino de línguas na escola. Observa que as “línguas ensinadas na escola recebem a 

influência de tradições ecolares específicas”, citando um exemplo de algo que acontece na 

Suíça13 (DOLZ, 2013, p. 182). O autor discorre sobre a importância da língua proposta 

como disciplina do currículo. Uma vez proposta como disciplina escolar “merece ser 

estudada como o resultado do processo social e institucional que leva ao estabelecimento do 

currículo em função de finalidades do sistema educativo” (DOLZ, 2013, p. 182). Para o 

autor, tudo faz parte do mesmo processo, citando o próprio currículo, bem como a escolha 

                                                 
13 O país tem uma longa tradição de ensino das línguas nacionais, em contraste com uma tradição muito mais 

recente das línguas de imigração (frequentemente propostas por sistemas paralelos) (DOLZ, 2013, p. 182). 
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dos objetos de ensino, atividades de linguagem, conteúdos gramaticais e culturais 

privilegiados, os princípios de progessão desses objetos, bem como os processos de ensino. 

 Outro aspecto que chama a atenção do autor é o que diz respeito à organização do 

ensino de línguas quanto à faixa etária dos estudantes. Menciona tais aspectos partindo dos 

contextos de currículos multilinguísticos, uma vez que faz parte das decisões inerentes ao 

sistema escolar a introdução precoce de línguas como modelo de imersão e/ou como 

disciplina escolar.  

 Dolz (2013) apresenta mais uma característica da forma escolar. Esta diz respeito à 

encenação das situações de ensino escolar relativas à aprendizagem das línguas. O autor 

observa que para a  aprendizagem das línguas devemos prestar a atenção a alguns aspectos, 

tendo em vista o reconhecimento que a interação social tem hoje em dia como importante 

fenômeno para elaboração de qualquer tipo de conhecimento: “as relações sociais e a 

influência recíproca dos membros do grupo que desempenham um papel na aprendizagem” 

(DOLZ, 2013, p. 184).   

 Para Dolz (2013), o uso da linguagem, ao mesmo tempo que é produto é também a 

principal ferramenta da interação social. Para ele, “As atividades ligadas à linguagem são o 

objeto do ensino, mas também a principal ferramenta das aprendizagens” (DOLZ, 2013, p. 

184). Essas atividades se materializam pela língua e se inscrevem em forma de linguagem 

sendo de cunho social e orientadas pelo uso do grupo. Assim sendo, desenvolve-se em 

contextos coletivos. Esta relação com a comunidade discursiva é que “permite a 

compreensão e a interpretação das atividades do outro” (DOLZ, 2013, p. 184). É por meio 

do processo interativo, por meio do uso da língua, que se aprende uma língua e essa prática 

contribui para a interiorização dos sistemas linguísticos, que para o autor “as aprendizagens 

linguísticas tornam-se uma importante ferramenta para o desenvolvimento da consciência e 

facilitam as possibilidades de reflexão e de controle consciente dos comportamentos ligados 

à linguagem” (DOLZ, 2013, p. 184). 

  No contexto relacionado ao ambiente das aulas de línguas, as interações sociais são 

específicas e caracterizadas como interações didáticas, uma vez que elas são diferentes das 

que acontecem em situações potencialmente aquisicionais. Compreendemos, conforme o 

exposto, que a as situações de aprendizagem de uma língua em contexto de aula apresentam-

se através de uma organização que pode ser por meio de atividades propostas, situações 

criadas e, principalmente por ser mediatizada, ou seja, por meio de interações didáticas. O 

autor aponta em sua análise como aspecto potencializador da aprendizagem de uma língua 
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no contexto escolar ser por meio de situações em que “se desbobrem as regras de um tipo de 

harmonia conversacional que permite desenvolver as aprendizagens” (DOLZ, 2013, p. 184), 

que podem acontecer na correção de pronúncia em conversas entre alunos, por exemplo. 

Essa interação verbal pode ser caracterizada como uma situação potencialmente 

aquisicional. 

 Dolz (2013) apresenta os resultados de uma pesquisa sobre um corpus importante de 

sequências de ensino que contribuem significativamente com nosso trabalho. Para o 

pesquisador, “a influência dos dispositivos, dos manuais escolares, dos exercícios e dos 

textos escolhidos para o ensino tem um papel fundamental na organização do trabalho do 

professor (DOLZ, 2013, p. 191) uma vez que, por meio deles as práticas serão 

desenvolvidas. Corroboramos com o exposto ao optarmos pela proposta com SD como 

dispositivo didático para o desenvolvimento das nossas aulas.   

 

 

1.2. 10  A AC como proposta para analisar o trabalho docente 

 

 Muitos são os problemas que os trabalhadores vem enfrentado no atual contexto do 

mundo do trabalho. Isso tem se acentuado nas últimas décadas. Para compreender melhor 

esses problemas e trazer subsídios para possíveis soluções, pesquisas vem sendo realizadas, 

em diferentes disciplinas, assim como nos propomos a desenvolver neste trabalho. Elas, 

geralmente, focam na compreensão do trabalho, suas características e na compreensão das 

especificidades de determinadas profissões, como a de professor, por exemplo. Como 

exposto em Machado (2009), um dos níveis de análise do agir humano diz respeito às 

avaliações/interpretações ou reformulações das condutas humanas nas situações do seu agir. 

          Dessa forma, para compreendermos melhor a atividade educacional, os textos 

produzidos nas situações de trabalho na e sobre a atividade profissional se apresentam como 

elementos passíveis de análise. As especificidades das diferentes profissões, frequentemente, 

não são perceptíveis apenas observando o agir do profissional e, consequentemente, as 

representações dos textos produzidos pelos observadores são inadequadas ou produzidas 

sem valor científico. Nos propomos a examinar, a partir da metodologia da AC (CLOT, 

2007), o trabalho real, sob os aspectos linguageiros, meu agir  em situações concretas da 

atividade laboral. 

 Optamos pela proposta da ACS tomando como referência a tese de Bronckart (2004 

apud MACHADO, 2009, p. 18) de que, “primeiramente, as ações humanas não podem ser 
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apreendidas no fluxo contínuo do agir apenas pela observação das condutas perceptíveis dos 

indivíduos, mas, sobretudo por meio da análise das interpretações dessas condutas, nelas 

expostas”. A ACS permite que o indivíduo se visualize na situação de trabalho  e analise a 

sua conduta nessa situação de trabalho. De acordo com Bronckart (2004), essas ações só 

podem ser apreendidas por meio de interpretações produzidas principalmente com a 

utilização da linguagem, em textos dos próprios actantes ou observadores dessa ação. 

Segundo Machado e Bronckart (2009, p. 29), “podemos ter acesso ao agir a partir dos 

discursos e vozes daqueles que executam o trabalho”. Dessa forma, analisaremos o agir 

docente através de leituras de narrativas (excertos) selecionadas oriundas de uma sessão de 

autoconfrontação por mim executada, professora pesquisada, em parceria com a professora 

orientadora.  

 Assim sendo, ao analisar sua prática, o indivíduo interpreta esse agir e, pela 

linguagem, isto é, a partir dos textos que surgem  com base na análise  dessa atividade social 

acabam tendo influências sobre essa prática. As influências podem ser positivas sobre essa 

prática social, gerando modificações nela ou consolidando-a. Portanto, para Bronckart 

(2004), as representações/interpretações/avaliações sociais sobre o agir humano em 

situações sociais podem gerar o desenvolvimento transformando ações, como sugerido por 

Clot (2007).   

 A sessão de confrontação foi realizada através de material coletado (aulas gravadas) 

em situações de trabalho e em entrevista, também gravada, com questões sobre esse agir 

com atenção especial aos aspectos sentimentais e intencionais. Trata-se de uma teoria 

voltada ao processo de desenvolvimento atrelando a atividade e o discurso e que vem 

contribuindo significativamente ao processo de formação continuada de professores. 

 

 

1.3 Compreendendo o agir humano: definições de conceitos  

 

 A grande quantidade de termos para definir os conceitos relacionados ao contexto do 

agir humano, já mostra o quão complexo torna-se esse assunto. Apresentaremos algumas 

considerações sobre o agir docente. Tomaremos os conceitos adotados pelos autores a seguir 

para analisarmos os agir representado nos textos. Para Bronckart (1964 apud Bronckart, 

2008, p. 204), “É nosso agir que se encontra na base de todo o jogo da linguagem”. Dessa 
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forma, as práticas linguageiras são os instrumentos que regulam todo o agir, e na relação 

com esse agir geral que as unidades mobilizadas assumiriam suas significações.  

 Sobre as ações humanas, Machado et al. (2009, p. 19) dizem que o ser humano age 

conforme modelos já existentes nos contextos que envolvem as situações de trabalho. 

Seguimos certas prefigurações do agir desenvolvidas em práticas anteriores. Quando esses 

modelos de agir se adequam aos contextos particulares, as autoras dizem que há uma 

prefiguração dos modelos, de sua forma de agir nessa situação específica. Esses textos 

podem ser de prefiguração genérica, quando se referem a um agir fora das restrições 

impostas pelo trabalho ou textos de prefiguração específicas quando estão relacionados ao 

um agir próprio do trabalho. Eles podem ser divididos em dois tipos básicos. Um deles é o 

que provém de segmentos externos e indicam as tarefas que devem ser realizadas nessa 

profissão. O outro tipo se refere aos textos que são produzidos pelos próprios trabalhadores 

sobre seu trabalho, antes de uma determinada tarefa. As autoras nomeiam essas 

prefigurações de textos planificadores ou auto-prescritivos e exemplificam, no contexto 

educacional, os planos de aula, planejamento de curso, entre outros. 

 Outro aspecto abordado sobre as ações humanas completam que o ser humano, ao 

agir, sempre deixa “ esse agir sujeito à descrição/interpretação/avaliação não só dos outros, 

como de nós mesmos” (MACHADO et al. 2009, p. 19). Mais uma razão que justifica nossa 

escolha pela metodologia da AC, dentre outras várias propostas existentes, para analisarmos 

o nosso trabalho.  

 Dessa forma, o trabalho do professor pode ser descrito/interpretado/avaliado por 

textos produzidos por observadores externos em diários de aulas, relatórios de estágio, entre 

outros, bem como podemos ter textos auto-descritivos/interpretativos/avaliativos, 

produzidos pelo próprio professor. Como exemplo, as autoras citam os diários de sala, 

discussões com colegas e, podemos acrescentar a AC (CLOT, 2007) como geradora de 

textos auto-descritivos sobre  o próprio agir. 

 Machado et al. (2009, p. 20) apontam dois níveis de análise do agir humano em geral 

e do agir educacional, em destaque. Primeiramente, destacam-se as condutas diretamente 

observáveis, que seriam, antes de qualquer interpretação, o “dado”. Seriam as pretensões 

daquilo que é entendido como “verdadeiro e eficaz” em relação ao mundo objetivo. 

Conforme as autoras, o segundo nível de análise seria o nível das avaliações/interpretações 

ou reformulações das condutas que “são veiculadas nos textos de observadores das condutas 

ou em textos dos próprios actantes” (MACHADO, 2009, p. 24). Podemos nos referir a esse 
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nível da análise como “ nível interpretativo”, pois implica uma leitura interpretativa.  

Explicitaremos com mais alguns detalhes os dois níveis de análise do agir humano conforme  

Machado et al. (2009), respaldadas por Bronckart (1999), na sequência. 

 Optamos por analisar nossa pesquisa na metodologia de análises de textos 

produzidos  no e sobre o trabalho educacional  apresentados por Bronckart (1999)  e 

Bronckart e Machado (2004, 2009), com o propósito de compreender melhor o trabalho do 

professor no agir concreto observando as relações entre linguagem e trabalho.   

 Conforme Bronckart (1999), as representações sobre o trabalho são construídas nas 

produções textuais. Ao analisarmos essas produções dos indivíduos, é possível detectarmos 

contribuições e julgamentos na realização de determinadas atividades. Essas representações, 

ou os textos produzidos, são interiorizados pelos indivíduos sendo tomadas como uma 

espécie de guias para suas ações futuras. Assim sendo, reforçamos sobre a importância de 

analisar os textos produzidos nos contextos de trabalho para compreender o papel que a 

linguagem desempenha nessas relações. As representações apresentadas nos textos 

produzidos sobre o trabalho do professor podem ser analisadas e discutidas porque servem 

para consolidar ações ou reformulá-las, além de possibilitar uma melhor compreensão sobre 

esse trabalho.   

 Para compreendermos melhor o conjunto de procedimentos analíticos e 

interpretativos apresentados por Bronckart e Machado (2009), adotaremos os conceitos 

propostos pelos autores ao definirem os termos utilizados e, por eles também conceituados à 

luz de uma semântica do agir. Partimos do entendimento de que o trabalho é uma forma de 

agir. Para Bronckart (2008), o agir é entendido como as variadas intervenções humanas no 

mundo, e que, por sua vez, incluem diversos tipos de trabalhos, que são decompostos e 

transformados em tarefas, os quais são realizados através de gestos ou atos exclusivos de 

cada profissão.  

 A interpretação do agir pode ser construída por análise do uso da linguagem em 

textos, sejam orais ou escritos, os quais revelam concepções do sujeito ou de determinado 

grupo que estão associadas às escolhas linguísticas. Portanto, essas escolhas podem se 

caracterizar tanto pelo agir comunicativo, estabelecido por ações linguageiras em práticas 

sociais, quanto pelo agir praxiológico, composto pelo agir prático.  

 Com base nessa análise refletiremos sobre o agir docente, como uma prática humana. 

Para Bronckart e Machado (2009), o termo agir é conceituado como mais neutro que 

“atividade” ou “ação”, da mesma forma que o termo actante, ou seja, como termos 
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referentes à forma em que a pessoa vive e faz, “condutas individuais, mediatizadas pela 

atividade coletiva de trabalho e dos seres que as realizam” (MACHADO; BRONCKART, 

2009, p. 34). Entendemos a “atividade” ou “ação” como interpretações desse agir, coletivas 

e individuais. Os autores dão atenção a estes dois termos importantes no contexto do agir 

humano que são a ação e a atividade. Para (BRONCKART, 2008, p. 120, 121) 

 

atividade designa uma leitura do agir que envolve dimensões 

motivacionais e intencionais mobilizadas no nível coletivo, a ação designa 

uma leitura do agir que envolve essas mesmas dimensões mobilizadas no 

nível das pessoas em particular.  
 

 Portanto, para atividade remete-se a fenômenos coletivos e para a ação a fenômenos 

individuais, ou seja, a “ação” caracteriza-se por um ato individual, menor, enquanto a 

“atividade” se caracteriza por um conjunto de ações, ou seja, é mais ampla (MACHADO; 

BRONCKART, 2009).  

 Os termos ator, agente, ação e atividade, conforme sugerido pelos autores, poderiam 

servir para nomear interpretações sobre o(s) actante(s) e sobre seu agir, dessa forma, uma 

interpretação do agir que atribua ao actante razões ou motivos para agir dessa forma, temos a 

interpretação de seu agir como sendo uma ação ou uma atividade desenvolvida por um ator 

(MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 34).  Os autores designam o uso para o termo agir 

quando se referir a qualquer forma de intervenção humana no mundo.  

 Essa interferência humana pode ser individual ou coletiva e, de diferentes ordens, 

podendo se constituir num trabalho. Trabalho são as atividades coletivas organizadas 

desenvolvidadas pela humanidade para assegurar a própria sobrevivência e, posteriormente, 

com o crescimento do capitalismo, se tornaram mais complexas e diversificadas, na ordem 

de produzir bens materiais, também chamadas de atividades econômicas, embora, nem 

sempre tenham sido consideradas como um  trabalho.  

 O trabalho pode ser definido como processo que compreende o conjunto de tarefas 

que devem ser cumpridas no conjunto da profissão. Recebe por parte dos autores o conceito 

para designar o conjunto global do agir em situações de trabalho, agir esse que sofre, 

inevitavelmente, coerções institucionais. É constituído por condutas verbais e não verbais 

que podem decorrer de prescrições institucionais que, por sua vez, podem ser prescritas e 

não planejadas. A essas condutas, tanto as verbais quanto as não verbais, quando forem 

prescritas, os autores designam a elas o termo tarefas.  Faz-se necessário salientar que as 

tarefas configuram a organização do trabalho. Geralmente a tarefa é constituída de 



74 
 

diferentes tipos de atos ou gestos.  Os autores exemplificam-nas como “dar uma aula” como 

uma tarefa, pois diferentes tipos de atos constituem a tarefa de dar uma aula.  Esses atos 

configuram uma organização temporal, ou uma sequência do agir, uma vez que eles são 

organizados, cronologicamente em etapas. Trata-se do processo que envolve a prática de 

uma ação.  

 Quanto aos seres humanos que intervêm no agir, os autores utilizam a definição para 

o termo de actante, termo este já utilizado em nosso trabalho e agora definido pelos autores 

como um termo mais neutro que “ agente” ou “ator”. Actante é o ser, fonte de um agir. O 

termo é utilizado para qualquer pessoa implicada no agir.  

 O que vimos até agora está relacionado ao nível de análise de um texto que se refere 

ao primeiro dos dois níveis apontados por Bronckart e Machado (2004), o nível do “dado”, 

aquele que acontece antes de qualquer interpretação. A partir de agora abordaremos o 

segundo nível da análise, o interpretativo, que implica uma leitura interpretativa dos dados 

(BRONCKART; MACHADO, 2004). Neste nível de análise do agir humano por meio das 

representações/interpretações/avaliações presentes nos textos produzidos no e sobre o 

trabalho educacional, pode ser possível perceber três elementos do agir presentes neles, que 

são as razões que levam a esse agir, a intencionalidade e os recursos necessários para esse 

agir. Machado et al. (2009) indicam que as razões para o agir podem ser colocadas nos 

textos de duas formas. Uma delas como determinantes externos ou como motivos. São as 

razões externas ao indivíduo que o levam a agir e podem ser de diferentes tipos (materiais ou 

simbólicas, na maioria das vezes, de ordem social, institucional). Os motivos ou razões da 

ordem interna são as que foram interiorizadas por uma ou várias pessoas que levam a 

realizar uma “ação ou atividade, são as razões do agir interiorizadas por um indivíduo em 

particular” (MACHADO et al. 2009, p. 23); (BRONCKART, 2008, p. 121).   

 O próximo elemento do agir que pode ser detectável no nível da análise interpretativa 

dos dados está relacionado à intencionalidade do agir ou aquilo que se espera com esse agir. 

A intencionalidade pode aparecer nos textos de duas formas. Uma delas como finalidades 

ou como intenções. As finalidades estão relacionadas ao que se espera atingir sobre objetos 

ou sobre outros indivíduos através de um agir coletivo. Já as intenções estão relacionadas ao 

que se espera atingir sobre objetos ou sobre outros indivíduos através de um agir individual.  

 O terceiro elemento do agir, conforme Machado et al. (2009) são os recursos para o 

agir. Eles podem ser os instrumentos/ferramentas concretas ou modelos para o agir e 

podem ser as capacidades do agente. Os recursos externos ao indivíduo, materiais ou 
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semiológicos são os instrumentos/ferramentas, estão disponíveis no ambiente social e 

podem servir para que o indivíduo os utilize no seu agir. As capacidades do agente são os 

recursos internos dele, como as mentais e comportamentais, seus sentimentos, seus valores, 

os conhecimentos teóricos e práticos, entre outros, essenciais para a realização de um 

determinado agir.  

 Os procedimentos de análise apresentados sugerem dar conta de compreender 

importantes aspectos presentes nos textos produzidos no e sobre o trabalho em situações 

reais. Eles permitem descrever aspectos formais globais dos textos bem como sua aplicação, 

procedimentos linguísticos, distinguir aspectos gerais e específicos desses procedimentos.  

 Apresentamos, a seguir as definições de representações individuais e coletivas com 

importantes contribuições para a análise do nosso trabalho, uma vez que as representações 

estão implicadas no agir humano. 

 

 

1.3.1 Representações individuais, coletivas e sociais e representações sobre o agir 

docente 

 

 Para discutir sobre representações nos apoiaremos em Durkheim (1898), Corrêa et al. 

(2012) e Bronckart (1998). A partir de Durkheim apresentaremos as definições propostas 

pelo autor num entendimento mais amplo do termo, de forma mais genérica, uma vez que o 

autor não aborda o tema a partir das concepções voltadas à linguagem, foco do nosso estudo. 

Conforme Oliveira (2012), estudioso de Durkheim, o autor direciona suas pesquisas para as 

representações religiosas.  

 Para Durkheim (1995), o conceito das representações coletivas é central, entendendo 

que elas são forjadas no interior das interações sociais. De acordo com Oliveira (2012), 

“empiricamente, as representações podem representar qualquer coisa, ou seja, qualquer 

objeto pode ser mentalmente representado” (OLIVEIRA, 2012, p. 05). Assim, são elas, 

funções mentais que representam o que os homens pensam sobre si mesmos, sobre os 

outros, sobre o mundo que os cerca. Por isso podemos dizer que as representações coletivas 

são formas de conhecimentos socialmente produzidas. Elas originaram-se do agrupamento 

dos indivíduos.  
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A este respeito cabe lembrar que o todo não se forma a não ser pelo 

agrupamento das partes, e este agrupamento não se faz num instante, por 

milagre súbito, mas existe toda uma sucessão infinita de intermediários 

entre o estado de isolamento puro e o estado de associação caracterizada. 

Mas à medida que a associação se constitui, dá lugar ao nascimento de 

fenômenos que não se originam diretamente da natureza dos elementos 

associados. (DURKHEIM, 1995, p. 48) 
 

 A existência da vida coletiva depende da reunião dos indivíduos. Dessa forma, 

Durkheim afirma que as representações têm origem no mundo social e são o mental da 

sociedade, uma vez que a vida social era inteiramente feita de representações. Elas surgem 

da natureza da sociedade e ele (1995) define a função delas como a maneira pela qual o 

grupo se enxerga nas relações com os objetos que o afetam. Conforme Oliveira (2012), 

Durkheim cita exemplos sobre as representações coletivas existentes na sociedade como: 

mitos, lendas populares, tradições, concepções religiosas e crenças morais. As 

representações coletivas espelham o que a sociedade pensa, dessa forma, concluímos que 

através dessas representações sabemos como uma sociedade está organizada, pois 

representam e expressam a realidade. As representações coletivas definem o conjunto das 

práticas sociais específicas e da organização da vida coletiva das sociedades. Durkheim cita 

como representações a crença e como práticas dessas representações, os cultos e ritos. Para 

ele, 

 

as representações religiosas são representações coletivas que exprimem 

realidades coletivas; os ritos são maneiras de agir que nascem apenas no 

seio dos grupos reunidos e que estão destinadas a suscitar, a manter ou a 

refazer certos estados mentais desses grupos. (DURKHEIM, 1912, p. 21 

apud OLIVEIRA, 2012) 
 

 

 Outras representações coletivas são citadas por Durkheim, porém como as 

representações coletivas sobre a religião são o grande foco de estudos do autor (OLIVEIRA, 

2012), optamos em utilizar essa referência que exemplifica, de forma simples, as 

representações coletivas em uma determinada sociedade.   

 Tomamos Corrêa et al. (2012), que busca nas teorias de Vygotski e Bakhtin 

sustentação para falar das representações sobre a escrita construídas por professores de 

Língua Portuguesa em uma pesquisa. Tendo em vista a mesma base dialética em suas 

teorias, compreendem o homem através da interação do indivíduo com meio num processo 

que ocorre do social para o individual, como um conjunto de relações sociais e enfatizando o 

caráter interativo da linguagem. As autoras apontam a linguagem como uma das chaves para 
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compreender como as representações são construídas. “É nela que está ancorada a ligação 

entre o pensamento individual e os contextos sociais” (CORRÊA et al. 2012, p. 14).  

 As representações só podem ser compreendidas no processo de socialização, portanto 

são resultados de práticas sociais que foram internalizadas num determinado contexto. 

Assim, as representações são construídas nos mais variados lugares de acordo como cada 

coletivo se organiza e se desenvolve. Tomando as representações compreendidas a partir do 

conceito de internalização proposto por Vygotski (1991, 1996) e de tomada de consciência, 

por Bakhtin (1997) para discutir o processo de produção/construção das representações, 

Corrêa et al. (2012) apontam que as representações, ao serem internalizadas “passam a 

expressar a relação do sujeito com o mundo, ao mesmo tempo, situá-lo nesse mundo” 

(CORRÊA et al. 2012, p. 16).  

 Dessa forma, as representações fornecem elementos para a compreendermos de onde 

o sujeito fala, do qual contexto ele vem, tornando a linguagem como elemento central nesse 

processo. As experiências humanas só podem ser repassadas pela linguagem. É pela 

linguagem que as ideias são socializadas, que as regras são alteradas, que os pensamentos 

são reconfigurados, que o desenvolvimento acontece. Não podemos separar as 

representações da vida em sociedade, uma vez que esta é sustentada pela linguagem e é 

nesse contexto de socialização que se dá a internalização do que já foi socialmente 

construído, do que já foi consolidado pela humanidade. As representações são internalizadas 

a partir da interação com o mundo já existente. Para Vygotski (1996), são as internalizações 

das práticas culturais a base do desenvolvimento humano. É nessa interação que as 

representações construídas por uma determinada sociedade são internalizadas pelas novas 

gerações. As autoras, pelo exposto, buscam em Bakhtin e Volochinov (1994) sustentação 

para discutir a consciência individual. Trata-se de algo seu a partir dos outros, nos 

constituímos por meio dos outros. Para Vygotski (1996) a linguagem e a consciência 

individual são de natureza social, uma vez que surgem da necessidade da interação entre os 

homens. O ser humano expressa sua consciência individual por meio da linguagem. O que 

ele pensa, vê, acredita, gosta, diverge, compreende é manifestado pela palavra. A 

consciência humana é parte do ser, tem um poder social muito grande, tem uma existência 

real (BAKTHIN, 1997). 

 A partir do exposto, conforme (CORRÊA et al. 2012, p. 12) fica evidente que as 

representações sociais são expressas “pela linguagem, sentimentos e condutas e, assim, 
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institucionalizam-se”. Elas podem ser analisadas e compreendidas pelas condutas e 

estruturas sociais, uma vez que a linguagem estrutura as representações sociais. 

 Bronckart (1999/2003/2007/2012) ao propor o ISD como prolongamento do 

Interacionismo Social (VYGOTSKI, 2008) relaciona diversos aspectos que constituem os 

seres humanos ao agir como unidade de análise do funcionamento humano. É por meio da 

linguagem que os textos produzidos pelos sujeitos, bem como pelo seu contexto, são 

analisados. Dessa forma, a linguagem e o agir humano são identificados, sob a perspectiva 

do ISD, como central e decisivo para a ciência do humano (BRONCKART, 2006). Ao 

refletir sobre as representações, o autor afirma que todas as representação são sociais, dada a 

natureza dos elementos que as constituem serem de origem social (BRONCKART, 1999) e 

que é por meio da linguagem que as representações são construídas. Bronckart (1999) 

diferencia estes dois tipos de representações como: as individuais as que apresentam traços 

internos advindos das interações e adaptações do próprio meio ao qual o sujeito já está 

inserido, e as coletivas, relacionadas aos conhecimentos humanos que foram transmitidos 

pelas diferentes gerações.  

 Dessa forma, todos os conceitos defendidos pelos autores aqui apresentados 

sustentam que as representações são adquiridas por meio de práticas sociais em contextos 

sociais pelas interações entre os indivíduos e expressas pela linguagem. 

 Estabelecer as categorias de representações que o professor elabora acerca da sua 

prática docente significa tentar compreender como se dá essa relação, tendo em vista que 

não é algo apenas objetivo, e sim subjetivo, pois ao confrontar-se consigo mesmo e com o 

outro, o faz num processo que se dá do individual para o social. 

 Buscamos identificar o agir docente por meio da interpretação das representações 

com vistas a repensar essas ações. As representações permitem rever a construção da 

identidade do trabalhador “docente”, apontando para novas práticas que consolidem esse 

agir como um “trabalho”. Buscaremos interpretar as ações por meio de uma semântica da 

ação, processo interpretativo que permite perceber as ações pelo próprio sujeito e a reflexão 

sobre essas ações, ou seja, tentar explicar as condutas humanas pela interpretação dos 

sujeitos envolvidos em busca das razões que justifiquem as próprias ações. Bronckart (2006, 

p. 211) confirma que as percepções das ações somente podem ser “inferidas a partir de ações 

em curso”, motivo este a nos levar a utilizar um instrumento de pesquisa, a AC, que 

possibilite analisar o trabalho docente em real situação de trabalho, bem como, pela voz da 

profissional envolvida. 
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 Para analisar o agir, será necessário perceber a visão que o profissional tem do seu 

trabalho e o lugar ocupado por ele em relação aos outros. Dessa forma, as representações 

construídas pelo profissional acerca do próprio agir interferem diretamente causando efeitos 

sobre suas práticas laborais. 

 A seguir apresentamos o quadro teórico e metodológico que norteará as análises dos 

nossos textos.  

 

1.4 Quadro teórico e metodológico proposto pelo ISD para análise dos textos 

produzidos em ACS 

 

           O objetivo desta seção é apresentar um quadro teórico e metodológico desenvolvido 

com base no ISD que serviu de aporte teórico para nossa análise dos textos produzidos em 

AC. Bronckart (2007) e Machado e Bronckart (2009) propõem um método de análise de 

textos que incidem sobre dois aspectos: 

a) a identificação do contexto de produção dos textos; 

b) os três níveis de análise textual: o organizacional, o enunciativo e o semântico. 

De acordo com Machado e Bronckart (2009), no que se refere à análise de textos 

produzidos em situação de trabalho docente, o ideal é que se inicie pela identificação do 

contexto de produção dos textos. O ISD considera o contexto de produção e a situação de 

produção das representações construídas, fundamentais para avançar na construção do 

sentido do texto (CRISTOVÃO; FERNANDEZ, 2014).   

 Conforme proposta para análise de textos desenvolvida por Bronckart (2007) seguem 

as definições dos três níveis de análise textual: a infra-estrutura, que é a combinação de tipos 

de discursos, de sequências ou de outras formas de planificação; os mecanismos de 

textualização (conexão, coesão nominal e coesão verbal), que conferem ao texto a coerência 

temática e os mecanismos enunciativos (distribuição das vozes e modalizações), dando ao 

texto uma coerência pragmática ou interativa. Os mecanismos semânticos que conforme 

propostos por Machado e Bronckart (2009) sugerem que os resultados da análise sejam 

reinterpretados conforme a semiologia do agir, ou seja, por meio dos elementos analisados 

nos níveis textuais anteriormente disponibilizados. 

 O ISD sobre a produção e estrutura dos textos convencionou a expressão “agir 

linguageiro” ao referir-se às atividades discursivas. Para Cristovão (2010) o agir linguageiro 

e o agir prático estão imbricados. 
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 Após breve apresentação que expõe o método de análise proposto pelo ISD, o quadro 

abaixo resume os mecanismos de análise do contexto de produção, ou seja, a análise dos 

discursos em torno dos textos produzidos.  

  

QUADRO 02 – Primeiro nível de análise - Contexto de produção textual  

CONTEXTO FÍSICO CONTEXTO SOCIOSSUBJETIVO 

Lugar de produção Lugar social 

Emissor Posição social do emissor 

Receptor Posição social do receptor 
Fonte: Adaptado de Bronckart (2007) 

 

           No quadro abaixo, apresentamos os níveis de análise que nortearão nossas reflexões. 

 

QUADRO 03 – Segundo nível de análise textual - ISD 

Organizacional Plano Global; 

Tipos de discursos; 

 Sequências; 

Mecanismos de textualização; 

Mecanismos enunciativos Vozes; 

Modalizações; 

Mecanismos semânticos Agir;  

Ação;  

Plano motivacional;  

Plano intencional;   

Recursos para o agir;   

Seres colocados em cena;  
Fonte: Adaptado de Bronckart (2007). 

 

                  A infra-estrutura de um texto é considerada por Bronckart (2007) o nível mais 

profundo na análise da arquitetura interna dos textos. É composta pelo plano geral do texto, 

pelos tipos de discurso e pelas sequências e as outras formas de planificação (scripts e 

esquematizações) que podem estar presentes nos textos. 

                  O plano global está relacionado à organização de conjunto do conteúdo temático. 

Ele aparece facilmente no processo de leitura e pode ser organizado em um resumo, em 

tópicos. Conforme Bronckart (2007), o plano global pode assumir formas extremamente 

variáveis, pois depende do gênero ao qual o texto pertence, ele é determinado pela 

combinatória específica dos tipos de discurso, das sequências e das outras formas de 

planificação (scripts e esquematizações) que aparecem no texto. Conforme Bronckart 

(2008c apud STUTZ, 2012) os temas são organizados em segmentos de orientação temática 

(SOT) introduzidos ou lançados pelos interlocutores, ou seja, as inserções de novos temas 
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durante as verbalizações. Os segmentos de tratamento temático (STT), por sua vez, referem-

se à maneira de abordar e dar continuidade aos segmentos trazidos para a discussão que 

desenvolvem efetivamente o tema tratado. Os SOT e STT surgem a partir de um olhar mais 

detalhado na distribuição dos turnos de fala que conforme (BULEA, 2010, p. 90), são 

a) Segmentos de introdução, de apresentação ou de início de um tema; 

segmentos produzidos sobretudo pelo entrevistador, e que nós 

qualificamos de Segmentos de Orientação Temática (doravante SOT). 

b) Segmentos produzidos sobretudo pelo entrevistado, em resposta a uma 

questão ou em seguida a uma retomada de entrevistador, ou, em nossa 

terminologia, em seguida a um SOT, segmento em que o tema é 

efetivamente tratado. Nós os qualificamos de Segmentos de 

Tratamento Temático (doravante STT). Esse tratamento temático pode 

assumir formas diversas: reformulações, extensão ou complexidade do 

foco introduzida pela questão, particularização ou focalização sobre um 

aspecto considerado como pertinente, exemplificação etc. 
  

            Para a análise dos excertos produzidos na AC teremos um procedimento específico 

devido ao caráter eminentemente interativo desses textos (BULEA, 2010). 

 Para Bronckart (2007), os tipos de discursos constituem os elementos fundamentais 

da infra-estrutura geral dos textos. Os tipos de discurso são para o autor, “formas de 

organização linguística, em número limitado, com os quais são compostos, em diferentes 

modalidades, todos os gêneros textuais” (BRONCKART, 2007, p. 250). A noção de tipo de 

discurso designa os diferentes segmentos que o texto comporta. Um mesmo texto pode ser 

constituído de um ou mais tipos de discurso. O texto pode iniciar com um segmento de 

discurso teórico, mais adiante pode seguir para um segmento de narração e no interior deste, 

pode estar constituído de um discurso interativo. (BRONCKART; BULEA-BRONCKART, 

2017, p. 170) definem os tipos de discurso como sendo 

  

segmentos de textos que constituem unidades linguísticas de nível superior: 

no plano do significado, eles mostram uma determinada forma de 

organização do conteúdo temático, bastante dependente das modalidades 

de estabelecimento de relação desse conteúdo com os parâmetros da 

situação de enunciação de onde provém o texto. 

 

          As sequências são conceituadas pelo autor como formas de planificação convencional, 

que podem ser observadas no interior de um tipo de discurso. São classificadas em: 

sequências narrativas, sequências explicativas, sequências argumentativas, sequências 

injuntivas, sequências dialogais, sequências descritivas. 
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          Outras formas de planificações mais elementares citadas pelo autor são os scripts e as 

esquematizações. Os scripts organizam os enunciados em ordem cronológica simples e são 

próprios dos tipos da ordem do narrar. As esquematizações organizam as unidades de 

informação conforme procedimentos da lógica natural. Estas são próprias dos discursos 

teóricos e dos discursos interativos monologados. 

          Os mecanismos de textualização apresentam-se articulados à progressão do conteúdo 

temático e estão basicamente articulados à linearidade do texto. Conferem ao texto a 

coerência temática explicitando ou marcando as relações de continuidade, de ruptura ou de 

contraste e podem ser reagrupados e três grandes conjuntos: conexão, coesão nominal e 

coesão verbal. 

          Os mecanismos de conexão contribuem para marcar as articulações da progressão 

temática. Eles marcam as relações entre estruturas e são conhecidos também como 

organizadores textuais.  

          Os mecanismos de coesão marcam relações de dependência e/ou descontinuidade 

entre o predicado e os argumentos. A coesão nominal introduz os argumentos, os temas, 

personagens novos e organiza a retomada e a substituição na sequência e no 

desenvolvimento do texto (anáforas). A marcação dessas relações se dá por sintagmas 

nominais (a partir de agora) ou pronomes (pessoais, relativos, demonstrativos e 

possessivos). Dessa forma, a coesão nominal exerce duas funções importantes no texto. Uma 

delas é a função de introdução e a outra é a função da retomada.    

           Os mecanismos de coesão verbal têm como função principal assegurar “a organização 

temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos, ações) verbalizados no 

texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais” (BRONCKART, 2007. p. 126, 

127). A coesão verbal estabelece retomada entre séries de predicados, ou ainda, entre 

sintagmas verbais. São mecanismos que contribuem para a organização temporal dos 

discursos e dos textos e para a coerência temática, por meio da progressão e, retomadas na 

cadeia verbal. Pela similaridade com a proposta de Machado e Bronckart (2009) 

utilizaremos a divisão semântica-verbal de Borba (2002) para nossa análise, pois categoriza 

os verbos em: verbos de ação, verbos de processo, verbos de ação-processo e verbos de 

estado.  

          Os mecanismos semânticos relacionam-se às informações sobre as representações do 

agir, no caso, o trabalho do professor. As análises incidem sobre elementos pertencentes ao 

nível macrotextual, organizacional ou enunciativo (MACHADO; BRONCKART, 2009).  
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          No quadro a seguir apresentamos, de forma resumida, como estão dispostos os 

elementos que fazem parte do nível organizacional na análise de textos proposto pelo ISD, 

conforme discorremos anteriormente. 

 

QUADRO 04 - Nível Organizacional  

Nível Organizacional Plano Global: 

 

SOT  e  STT 

 

 Tipos de Discursos: Interativos 

Teóricos 

Relato Interativo 

Narração 

 Sequências: Narrativas 

Explicativas 

Argumentativas 

Injuntivas 

Dialogais 

Descritivas 

 Outras formas de planificações: Scripts 

Esquematizações 

 Mecanismos de textualização Conexão 

Coesão Nominal 

Coesão Verbal 

 Fonte: Adaptado de Bronckart (2007) 

  

          Apresentaremos algumas considerações sobre os mecanismos enunciativos que são 

voltados especificamente para a manutenção da coerência pragmática, ou interativa do texto. 

Por meio destes mecanismos Bronckart (2007) procura dar um tom humano ao que enuncia, 

bem como, esclarecendo posicionamentos e traduzindo avaliações, julgando, opinando sobre 

alguns aspectos do conteúdo temático. São classificados em vozes e modalizações. 

          As vozes podem se expressar em um texto, agrupadas em três subconjuntos: a voz do 

autor empírico (autor ou agente-produtor do texto), as vozes sociais (vozes das outras 

pessoas ou instituições exteriores ao conteúdo temático) e as vozes de personagens (vozes de 

pessoas ou instituições implicadas no percurso temático). 

          As modalizações são as avaliações formuladas sobre aspectos do conteúdo temático. 

São classificadas em: lógicas (expressas conforme julgamentos sobre valor de verdade sendo 

apresentadas como certas, possíveis, prováveis, improváveis etc); deônticas (avaliam 

conforme valores sociais permitidos, proibidos, necessários, desejáveis etc); apreciativas 

(traduzem um julgamento mais subjetivo como bons, maus, estranhos etc); e pragmáticas 

(introduzem um julgamento sobre uma das facetas da responsabilidade de um personagem 

em relação ao processo que é agente, principalmente sobre a capacidade de ação, a intenção 

e as razões do fazer.  
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          Os elementos que compõem o nível enunciativo se encontram de forma resumida no 

quadro abaixo, conforme descrições anteriores.  

 

QUADRO 05 - Nível enunciativo  

Mecanismos Enunciativos Vozes: Autor Empírico 

Vozes Sociais 

Vozes de Personagens 

 Modalizações: Lógicas 

Deônticas 

Apreciativas 

Pragmáticas 

Fonte: Adaptado de Bronckart (2007) 

 

 Já o nível semântico, último nível abordado por Machado e Bronckart (2009), 

envolve uma reinterpretação das análises dos níveis organizacional e enunciativo a partir da 

semântica do agir, ou seja, por meio dos conceitos de agir, atividade, ação, plano 

motivacional que permite identificar os motivos, intenções e recursos para o agir. O plano 

motivacional (determinantes externos e motivos) explicitado por deliberações externas na 

atividade coletiva ou internalizado pelo sujeito. As intenções (finalidade e intenções) são 

explicitadas pelas finalidades mobilizadas coletivamente ou individualmente. Os recursos 

para o agir (instrumentos e capacidades) constituem os artefatos socialmente disponíveis 

para a realização das tarefas, que podem ser simbólicos ou materiais, instrumentos 

psicológicos, capacidades ou recursos mentais/comportamentais e, os seres humanos que 

intervêm no agir: actante, ator e agente conforme organizamos no quadro abaixo,  resumindo 

os principais aspectos identificados na análise textual proposta pelo ISD:  

 

QUADRO 06 - Nível Semântico 

Nível semântico - Agir 

- Atividade  

- Ação 

- Plano motivacional (determinantes externos e motivos) 

- Plano da intencionalidade (finalidade e intenções) 

- Plano dos recursos para o agir (instrumentos e capacidades) 

- Seres humanos que intervêm no agir: actante, ator e agente. 

Adaptado de Machado e Bronckart (2009) 

 

 

1.5 Resumo do capítulo 1 
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Neste capítulo apresentamos o referencial teórico da dissertação, que por sua vez, foi 

dividido em quatro seções. Na primeira parte apresentamos concepções sobre o trabalho de 

maneira mais abrangente e, especificamente, do ensino como trabalho, a partir das 

concepções propostas pela Clínica da Atividade, Psicologia do Trabalho e  Ergonomia da 

Atividade. Apresentamos a AC como uma proposta que tem se revelado um recurso para 

promover análise e melhorias no ambiente de trabalho docente e, noções sobre o trabalho 

prescrito, realizado e o real do trabalho. Trouxemos uma pesquisa em estado da arte que 

apresenta estudos que vem sendo desenvolvidos sobre AC em educação no Brasil nos 

últimos 10 anos.   

Na segunda parte apresentamos o ISD, a importância da linguagem no 

desenvolvimento humano, as contribuições de Vygotski e de Volochinov para a constituição 

do ISD e para a formação de professores. Traçamos o percurso do ISD no Brasil, 

discorremos sobre os gêneros textuais, sequências didáticas, transposição didática de 

gêneros e modelos didáticos de gêneros. Justificamos a importância do ensino da leitura em 

LI por meio de SD. Ainda neste capítulo discutimos sobre formação de professores de língua 

inglesa no Brasil e demais concepções trazidas por pesquisadores referentes ao ensino 

reflexivo, contrapondo a proposta de Schön (1992) com a perspectiva do ISD. Em seguida, 

apresentamos contribuições de Dolz (2013) abordando a escola como instância formativa. 

Trouxemos a AC como proposta para analisar o trabalho do professor buscando 

compreender o agir humano, as representações individuais, coletivas e sociais e as 

representações sobre o agir docente uma vez que elas atuam sobre as práticas desenvolvidas 

pelo trabalhador que é também o agente produtor dos textos. 

Na última parte nos referimos ao quadro teórico e metodológico para análise dos 

processos em ação na produção textual proposto por Bronckart (2007) e Machado e 

Bronckart (2009). 

   No Capítulo 2, a seguir, descreveremos o percurso metodológico deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

  

 Metodologia da pesquisa 

 Neste capítulo apontamos os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento deste estudo. O capítulo foi dividido nas seguintes partes: 1) natureza da 

investigação, 2) contexto da pesquisa, 3) a descrição da geração de dados, 4) critérios para a 

escolha de dados, 5) critérios para a análise de dados, 6) procedimentos de análise e, por 

último, apresentamos uma síntese do capítulo.  

 

2.1 – Natureza da investigação 

 Conforme Kleiman (1989), “a Linguística Aplicada tem compromissos com a 

utilidade social da pesquisa, ou seja propõe-se a contribuir para resolver problemas da vida 

social.” A metodologia de pesquisa qualitativa e interpretativa é bastante adotada nas 

pesquisas em LA, pois auxilia no conhecimento da vida social da esfera pesquisada. Isso 

também ocorre em nossa pesquisa, principalmente por tratar-se de questões investigativas 

referentes ao ensino e formação de professores, uma vez que permite descrever e conhecer o 

contexto da aula. A pesquisa ocorre em contexto natural, construída por meio da observação 

das práticas reais das atividades do professor.  

 Conforme Denzin e Lincoln (2006) e Mason (1998), os múltiplos significados que as 

pessoas envolvidas atribuem às atividades são centrais para a interpretação e análise dos 

dados. Nossa pesquisa apresenta também aspectos da pesquisa-ação, pois conforme Zeichner 

e Diniz-Pereira (2005), trata-se de uma metodologia que garante autonomia para o professor 

investigar e promover pesquisas voltadas ao interesse da comunidade escolar, de forma que 

pode retornar ao contexto pesquisado promovendo transformações dessa realidade. 

Apresenta portanto, caráter intervencionista, pois está pronta a atender uma realidade social, 

por meio da análise da linguagem e do papel do discurso na compreensão e transformação 

dessa realidade.  

 De acordo com Franco (2005), a pesquisa – ação é um instrumento pedagógico e 

científico que permite a reflexão de uma práxis investigativa, tendo como finalidade a 

melhoria da prática educativa.  Ao analisar uma determinada realidade, no caso, a atividade 
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docente em real situação de trabalho, compreenderemos essa realidade que servirá para 

reflexão sobre essa ação passível de mudanças.  Desse modo, ao realizar esse tipo de 

pesquisa, o pesquisador assume junto ao grupo, o compromisso de interferir na realidade 

pesquisada, uma vez que ele não é apenas um observador, mas também, um agente 

transformador. Refletindo sobre o trabalho do professor e as múltiplas formas pelas quais ele 

se desenvolve, Franco (2005) complementa que o sujeito deve ter consciência das 

transformações que vão ocorrendo em si próprio e no processo.  

 Stutz (2012, p. 161) relaciona as capacidades docentes com as ações investigativas 

por estarem imbricadas. Conforme a autora, as ações investigativas “tratam da produção e 

circulação de informações educacionais, da elucidação e da tomada de decisões”, enquanto 

as capacidades docentes “concentram-se na construção de novos conhecimentos”. Os 

resultados alcançados nas pesquisas contribuem para a tomada de consciência dos 

profissionais envolvidos e certamente produzirão conhecimentos enriquecendo as práticas. 

 A fim de atingirmos nossos objetivos que buscam analisar os agires evidenciados em 

uma ACS sobre a prática com uma SD para a leitura de notícias em aulas de LI, mais 

especificamente os agires docentes (re)ssignificados frente à prática com a SD e investigar a 

maneira como a SD fundamenta a prática, buscamos na Clínica da Atividade e na 

Ergonomia da Atividade dos Profissionais da Educação (ERGAPE) da linha francesa 

(CLOT, 2007), subsídios para esta discussão. Nos propomos a discutir como a AC tem se 

revelado um recurso fundamental para o processo de formação de professores. Isso se 

justifica à medida em que o instrumento promove não apenas um exercício reflexivo do 

sujeito sobre a sua própria atividade como, também, nesse movimento, sua ressignificação e 

transformação quando das tomadas de consciência e possíveis transformações no agir 

profissional. Trata-se, portanto de um importante instrumento para formação continuada dos 

professores, foco da nossa pesquisa, uma vez que buscamos compreender como o 

desenvolvimento de professores pode ocorrer no local de trabalho, no contexto escolar. 

 Conforme Cristovão e Fernandez (2014, p.132), “o fazer científico nas ciências da 

linguagem envolve vários aspectos a serem considerados, desde os métodos de geração dos 

dados até como proceder às diferentes partes de análise dos mesmos”. Em nossa pesquisa, 

envolvendo textos orais e escritos, nos propomos a analisar a organização temática e o 

conteúdo de textos produzidos em situação real de trabalho docente. Na sequência, 

apresentaremos o contexto em que a pesquisa foi desenvolvida. 
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2.2 - Contexto da pesquisa 

 

 Esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior, pesquisa de pós-doutorado da Profª 

Dra. Lidia Stutz14, docente da UNICENTRO – PR. Em seus estudos a professora pesquisa 

sobre os gestos didáticos utilizados por uma professora de Língua Inglesa e uma professora 

de Língua Portuguesa. Ambas as professoras pesquisadas atuam na rede pública, na mesma 

escola, mesma turma e trabalharam com Sequências Didáticas, com o gênero textual notícias 

da internet e reportagens, respectivamente. 

 A escola está situada em uma área periférica do município e os alunos que compõem 

o quadro discente são, na maioria,  oriundos do próprio bairro e de propriedades rurais ao 

entorno da localidade (sítios, chácaras, pequenas propriedades, fazendas), os últimos 

fazendo uso do transporte escolar para deslocarem-se até a escola. Por fatores 

socioeconômicos, quase que na sua totalidade, os alunos e famílias  se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. 

     Nossa investigação consiste em analisar excertos retirados dos textos produzidos por 

mim no momento de autoconfrontação. Os textos foram produzidos a partir de excertos 

selecionados das gravações de 14 aulas de língua inglesa. As aulas foram gravadas enquanto 

eu aplicava uma Sequência Didática sobre o gênero textual “notícias da internet” no segundo 

semestre de agosto de 2016, em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, de uma Escola 

Pública da rede Estadual, município de Guarapuava, Estado do Paraná. Os alunos 

desempenharam seus papéis de alunos de forma natural. Para o presente trabalho, as 

gravações foram feitas em vídeos com a minha participação e de toda a turma composta por 

16 alunos. O foco das gravações estava direcionado sobre mim, tendo como propósito 

observar o real do meu trabalho, entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado em situação 

de trabalho, a fim de analisar meu agir, ou seja, as práticas por mim executadas no momento 

do trabalho, por meio da metodologia da ACS, proposta por Clot (2007). 

 A pesquisa foi submetida ao conselho de ética e assim consentido sob o registro 

CAAE 56645416.1.0000.0106, intitulada “Análise dos objetos ensinados: entre gestos 

didáticos e capacidades de linguagem na leitura de gêneros em Língua Portuguesa e Língua 

                                                 
14 Profª Dr.ª Lidia Stutz, professora adjunta de Programa de Pós-Graduação em Letras da UNICENTRO, 

atuando na formação inicial e continuada de docentes e líder do grupo de pesquisa Gêneros Textuais e Práxis 

Docente (CAPES). 
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Inglesa. Na próxima seção, apresentaremos onde e como os dados para a pesquisa foram 

gerados. 

 

2.3 A descrição da geração de dados 

 

 O objetivo principal da pesquisa é analisar os agires evidenciados em uma ACS 

sobre a prática com uma SD para a leitura de notícias em aulas de LI, mais especificamente 

os agires docentes (re)ssignificados frente à prática com a SD e investigar a maneira como a 

SD fundamenta a prática de (re) configurar o agir docente. A partir deste estudo acreditamos 

ampliar a visão sobre o trabalho do professor, potencializando as possibilidades desse agir, 

colaborando com o seu desenvolvimento, a partir da atuação nas aulas de língua inglesa com 

os gêneros textuais por meio de SD com base em  Dolz; Noverraz; Schneuwly (2004). 

 As aulas foram gravadas quando eu, professora regente,  aplicava uma SD sobre o 

GT  “notícias da internet”, elaborada em parceria com minha orientadora, profª Drª Lidia 

Stutz, da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, município de 

Guarapuava-PR. A SD foi desenvolvida seguindo os passos da proposta apresentada com 

base em Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004), a partir do modelo didático de gêneros (MDG) 

que também foi construído por nós, conforme proposto por Schneuwly e Dolz (2004), 

Cristovão (2002) e Machado e Cristovão (2009), sobre o GT “notícias da internet”. 

Conforme proposto pelos autores, partimos inicialmente da avaliação diagnóstica que tem 

por objetivo principal sondar os conhecimentos que os alunos possuiam sobre “notícias da 

internet” a fim de perceber quais aspectos deste gênero textual deveriam ser trabalhados para 

que os alunos tivessem autonomia em ler e compreender estes textos e, posteriormente 

avaliar a evolução que apresentariam da primeira para a última avaliação com o 

desenvolvimento dos Módulos I, II e III. O tema abordado em todas as notícias analisadas 

foi as Olimpíadas 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro, Brasil. 

 Para esse primeiro momento foi necessário o acesso a internet para leitura do texto 

“on line”. Além do texto “on line”, publicado no site 

http://www.bbc.co.uk/newsround/36861257 e, também impresso, com o título “Olympic ban 

upheld for Russian track and field team”, elaboramos as questões referentes ao texto a serem 

respondidas pelos alunos levando em conta como eles utilizam as capacidades de linguagem 

e como elas podem contribuir para a compreensão do texto. Dessa forma, as questões (12) 

geravam em torno das capacidades de ação (CA), capacidades discursivas (CD), capacidades 

http://www.bbc.co.uk/newsround/36861257
http://www.bbc.co.uk/newsround/36861257
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linguístico-discursivas (CLD), capacidades de significação (CS) e as capacidades digitais 

que tinham por objetivo mobilizar os conhecimentos que o aluno tem sobre o texto como um 

todo e exigindo dele a participação prática no processo.  

 Para o Módulo I foi selecionado o texto “World goes green and yellow to celebrate 

100 days to Rio 2016 Olympic Games” disponível em 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-

rio-2016-olympic-games. Para esse módulo foi proposto a leitura do texto impresso para 

compreensão leitora e atividades voltadas às capacidades de linguagem e questões sobre a 

planificação desse gênero textual.  

 Para o Módulo II trouxemos o texto "Champion Golfer Rory Mcllroy Withdraws 

From Rio Games Over Zika Concerns”, apresentamos a estrutura da “pirâmide invertida” 

para melhor compreensão sobre a estrutura de uma notícia. A notícia foi disponibilizada no 

site http://www.huffingtonpost.com/entry/rory-mcilroy-rio-games_us_576a56ae-

e4b065534f481fd. 

 Da mesma forma, para o Módulo III com o texto “Jamaica Olympic gold medallist 

Kemar Bailey-Cole reveals he has Zika vírus” postada no site 

https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-

jamaica-sprinter trazendo neste módulo atividades que contemplassem as CLD focando no 

tempo verbal (simple present) recorrente neste GT.  

 Concluindo a SD, foi proposta a avaliação final a partir da notícia “Rio 2016: Are 

athletes using Zika virus as an excuse?” disponível em 

http://edition.cnn.com/2016/07/21/tennis/rio-2016-tennis-zika/index.html. A aula foi 

novamente desenvolvida no laboratório de informática tendo em vista a necessidade que os 

alunos teriam em utilizar os computadores da escola para a realização das atividades, pois 

além do texto impresso, seria interessante que  visualizassem a notícia na internet, como 

ocorrera na avaliação inicial.  

 O foco do trabalho proposto para os alunos buscava analisar como eles 

compreendem um texto multimodal escrito, como acontece a leitura desses textos, quais as 

estratégias de leitura utilizam e como as capacidades de linguagem (CA, CD, CDL, CS e as 

digitais) contribuem para a compreensão dos textos.  

Os materiais didáticos mediam nosso trabalho em sala de aula como professores de 

línguas. Para a proposta com SD como uma ferramenta de mediação para o trabalho com GT 

deve-se levar em conta a forma como é organizada, como os textos e conteúdos são 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
http://edition.cnn.com/2016/07/21/tennis/rio-2016-tennis-zika/index.html
http://edition.cnn.com/2016/07/21/tennis/rio-2016-tennis-zika/index.html
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selecionados e abordados, as atividades desenvolvidas, os critérios e instrumentos de 

avaliação utilizados conforme a perspectiva teórico-metodológica.  

 As aulas ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2016, conforme cronograma 

abaixo: 

 

QUADRO 07  - Procedimentos das aulas 

DATA PROCEDIMENTOS DAS AULAS 

01/08/2016 

(2 aulas de 50´) 

Avaliação Diagnóstica: aula desenvolvida no laboratório de informática 

usando os computadores com internet; distribui o material impresso 

contendo a avaliação diagnóstica sobre a SD que seria trabalhada a partir 

do gênero textual “notícas da internet”; passei para os alunos um vídeo 

em inglês, sem legenda, o qual  estava na  página do jornal on line e que 

complementava  a notícia a ser analisada. 

08/08/2016 

(2 aulas de 50´) 

 

Devolutiva da Avaliação Diagnóstica: retomei a avaliação diagnóstica 

realizada na aula anterior abordando oralmente em português cada uma 

das questões fazendo comentários sobre os acertos e os problemas 

apresentados. 

Distribui aos alunos a Sequência Didática que foi elaborada a partir da 

avaliação diagnóstica; apresentei nomes de jornais de diversos lugares do 

mundo que utilizam a internet como veículo de divulgação das  notícias; 

li (em inglês traduzindo para o português concomitantemente) para os 

alunos as questões envolvendo as capacidades de ação (CA) e 

capacidades de significação (CS) contidas no material; após a leitura das 

questões solicitei que os alunos as respondessem. 

Para a realização de uma das atividades havia necessidade da leitura do 

texto presente no material; projetei a imagem que ilustrava o texto 

(Texto 1) e o li em inglês, posteriormente, projetando slides, utilizando 

as estratégias de leitura (skimming, scanning, cognatos e auxílio das 

palavras desconhecidas) e, fui apresentando o texto em leitura conjunta 

com os alunos.  

Após a leitura para a compreensão do texto realizamos as demais 

atividades orientando os alunos para execução das mesmas. 
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15/08/2016 

(2 aulas de 50´) 

 

Projetei o texto da aula anterior e retomei o que havia sido visto naquela 

aula. A partir de nomes de lugares que apareceram no texto, projetei 

imagens desses lugares para contextualizar essa atividade, uma vez que 

nem todos os alunos conheciam ou ouviram falar deles ainda.  

Prossegui com as atividades explorando as capacidades discursivas (CD) 

e linguístico-discursivas (CLD) presentes na SD a partir do texto tratado. 

Apresentei as partes de uma notícia (headline, lead, body, details) 

apontando no texto cada uma delas, como elas se configuram. 

Acompanhei a execução das atividades auxiliando individualmente os 

alunos. 

Corrigi as atividades oralmente, indo para o quadro sempre que 

necessário apresentar algum termo em inglês ou fazer alguma colocação 

quanto às questões linguísticas e gramaticais.  

Retomei quanto a organização do “lead” de uma notícia (who, where, 

when, how, why). 

Trabalhei com o layout dessa notícia na tela do computador, projetada na 

sala de aula, apontando elementos que compõem a página da notícia 

(recursos como vídeo, anúncios, comentários interativos, entre outros). 

22/08/2016 

(2 aulas de 50´) 

 

 

Retomei a aula anterior questionando os alunos sobre o que fora 

abordado nela. 

Fiz uma comparação entre as notícias na página da internet e as notícias 

impressas em jornal. Trouxe um jornal impresso sobre o assunto a ser 

trabalhado e projetei a imagem da tela do computador na qual a mesma 

notícia veicula.  

Apresentei o próximo texto (Texto 2) incentivando para que fizessem a 

leitura,  alertando sobre as palavras cognatas presentes no texto. 

Apresentei uma definição, em slides, sobre o que é uma palavra 

“cognata”  e busquei no texto alguns exemplos. Segui lendo o texto com 

os alunos apresentando as palavras desconhecidas com seus significados, 

até a leitura do texto na sua totalidade. Encaminhei as atividades que 

foram elaboradas a partir do texto e ainda na última aula corrigi as 

questões, oralmente. 

29/08/2016 Retomei o texto da aula anterior, as questões utilizadas e corrigidas, 
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(2 aulas de 50´) 

 

portanto finalizado esse módulo. Na sequência, distribui o texto 03 e 

solicitei que observassem a imagem projetada e que comentassem sobre 

a primeira questão (o que compreenderam dela), pois tratava-se da 

compreenssão geral do texto relacionada com o título e a imagem. 

Traduzi a questão para o portuguêns, embora os alunos já tivessem se 

expressado de maneira correta sobre o entendimento que tiveram da 

leitura do enunciado da questão. 

Li com os alunos o texto em inglês e, com auxílio das estratégias de 

leitura, junto com alunos fui lendo cada uma das sentenças, apresentando 

as palavras desconhecidas para a compreensão do texto. Encaminhei as 

questões a serem executadas, orientando sobre cada uma delas. 

Acompanhei os alunos enquanto desenvolviam as atividades, 

monitorando coletiva e individualmente.  

05/09/2016 

(2 aulas de 50´) 

 

Retomada da aula anterior; continuação das atividades da aula passada, 

atividades escritas e correção das mesmas, oralmente e por escrito, 

quando necessário. 

Avaliação Final: distribui a avaliação final para que iniciassem e fiz os 

encaminhamentos sobre o procedimento com leitura das questões, em 

inglês e português. 

12/09/2016 

(2 aulas de 50´) 

Continuação da avaliação final: A turma foi conduzida ao laboratório de 

informática, da mesma forma como ocorrera  na avaliação inicial, pois 

necessitavam utilizar os computadores da escola para terem acesso à 

internet. As orientações foram para que fizessem a leitura individual do 

texto e respondessem as questões, utilizando os conhecimentos 

desenvolvidos durante todo o trabalho realizado com a SD. 

FONTE: Dados desta pesquisa (2019) 

 

 

2.4 – Critérios para escolha de dados (excertos) 

 

 Nesta seção, apresentamos o contexto da coleta de dados da AC. Os dados coletados 

para análise das configurações desse agir foram essencialmente dados verbais, o que nos 

permitiu abordar questões das características do agir linguageiro mobilizados para tratar do 
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agir do trabalho. Conforme Bronckart (2006, p. 21), discutindo a relação entre o registro da 

linguagem e registro do agir e do conhecimento, afirma que, 

 

é necessário que entremos em acordo (verbalmente) para podermos agir e, 

por outro, é no agir e pelo próprio agir que verdadeiramente nos 

compreendemos e que construímos nossos conhecimentos. 

 

 À luz dos conceitos adotados pelo ISD sobre o desenvolvimento humano, analisamos 

o agir docente sob essa perspectiva, considerando o trabalho como uma forma de agir, que 

poderá levar ao desenvolvimento do trabalhador, bem como a “amputação do poder de agir” 

do trabalhador (TOGNATO, 2011). Tanto o professor (objeto de pesquisa) poderá rever suas 

práticas docentes mobilizando novos conhecimentos, transformando e enriquecendo suas 

capacidades de ação, quanto poderá sentir-se constrangido perante suas práticas, desistindo 

das mesmas. 

 A gravação da AC envolvendo eu e minha orientadora, (Marion e Profª Lidia) 

aconteceu no dia 06/03/18 e teve a duração de 1 hora e vinte e quatro minutos. Os excertos 

que selecionei para a autoconfrontação (06 excertos) estavam relacionados com aspectos que 

considerei problemáticos (metodologia, os gestos didáticos, a postura, o uso da linguagem); 

aspectos com relação ao material didático (sequência didática sobre o GT “notícias da 

internet”) e sobre aspectos que considerei positivos observados nas aulas (interação entre 

professora e alunos, uso e domínio de recursos tecnológicos, metodologia, domínio da 

turma). A professora orientadora, também selecionou excertos das filmagens a fim de 

refletirmos sobre questões relacionadas à minha prática. Em seguida a essa atividade 

iniciamos o procedimento das transcrições dos áudios da AC as quais forneceriam os dados 

para análise da nossa pesquisa. Descreveremos em seguida os critérios que nos levaram a 

analisar os dados obtidos. 

  

 

2.5  Critérios para análise de dados 

 

 Após a realização da AC e a transcrição dos áudios, buscamos analisar as 

transcrições advindas deste trabalho. Elencamos, na sequência, os procedimentos que foram 

usados para análise e interpretação dos dados de acordo com os aportes do ISD e das 

Ciências do Trabalho (Ergonomia da Atividade e Clínica da Atividade). Objetivamos 

analisar os agires evidenciados em uma ACS sobre a prática com uma SD para a leitura de 
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notícias em aulas de LI, mais especificamente os agires docentes (re)ssignificados frente à 

prática com a SD e investigar a maneira como a SD fundamenta a prática e como essa 

metodologia de análise pode contribuir na minha formação continuada. Analisaremos os 

agires na perspectiva sociointeracionista, abordagem esta que compreende o 

desenvolvimento como um processo dialético e que considera o sujeito como histórico, 

concreto, marcado por uma cultura, advindo de um contexto social.   

 Buscamos na AC auxílio para compreender melhor as práticas educacionais através 

da análise dos textos que foram desenvolvidos na situação de trabalho e os que serão 

produzidos também, sobre essas práticas. Para a análise dos textos produzidos durante a 

ACS nos guiaremos pelos procedimentos de análise descritos em Bronckart (2004) e 

Machado e Bronckart (2004/2009) com o propósito de analisar as informações sobre o 

contexto-interacional de produção desses textos, as características globais e os aspectos da 

infraestrutura textual. 

 Necessitamos instrumentos que nos auxiliem a percebermo-nos nas situações reais de 

trabalho para podermos interpretar nossas ações, a fim de (re) configurá-las. Dessa forma, 

selecionamos alguns excertos advindos de uma seção de autoconfrontação entre mim, 

professora regente de sala, e professora orientadora/pesquisadora, sobre as aulas gravadas 

durante a aplicação da SD previamente descrita sobre o GT “notícias de internet”. 

 Os aspectos a serem analisados estavam relacionados a: aspectos problemáticos com 

a relação à prática que realizo; aspectos relacionados ao material didático, no caso, a SD; 

aspectos considerados a serem consolidados na minha prática.  

 

 

2.6 Procedimentos de análise 

 

 Em nossa análise utilizamos os procedimentos propostos por Bronckart (2007), 

Bronckart e Bronckart e Machado (2004/2009), além de noções e categorias da Ergonomia 

da Atividade e Clínica da Atividade.   

 A análise dos dados coletados a partir do modelo da arquitetura textual adotada por 

Bronckart (2007), busca nessa metodologia compreender quais são os agires docentes 

durante a prática com uma SD com foco na leitura e como a AC pode contribuir para gerar 

transformações nesses agires por meio da análise do trabalho em situações reais de trabalho.   
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 O autor propõe uma análise descendente para qualquer campo de análise das ciências 

humanas. Essa proposta analisa, primeiramente, o contexto sócio-histórico mais amplo e a 

situação de produção do texto e é complementada por planos de análise de textos que 

abordam, nos níveis organizacional, enunciativo e semântico. 

 O nível organizacional ocorre no nível da infraestrutura textual, envolvendo aspectos 

de identificação do plano global do texto, assim sendo, são incluídos os tipos de discursos, 

os tipos de sequências e outras formas de planificação, bem como os mecanismos de 

textualização onde serão analisados os mecanismos de coesão (nominal e verbal) e de 

conexão.  

 O nível enunciativo engloba as vozes do texto e os índices de modalizações. De 

acordo com Machado e Bronckart (2009), a análise do valor das marcas de pessoa é 

extremamente importante, uma vez que, dessa forma é possível evidenciar “a manutenção ou 

a transformação desses valores na progressão textual”. 

 O nível semântico, por sua vez, é quando os resultados das análises anteriores são 

reinterpretados segundo uma síntese dos elementos semânticos ou conceitos de uma 

semiologia do agir. Os autores sugerem a realização de uma análise interpretativa que 

objetiva compreender as formas/modos de agir representados em textos.  

 Conforme Bronckart (2007), esses aspectos influenciam diretamente os sentidos 

produzidos no e pelo texto. Nos procedimentos de análise descendente, os planos de análise 

de textos abordam, os segmentos de orientação temática (SOT) que envolvem diretamente a 

análise do conteúdo do texto e os segmentos de tratamento temático (STT). 

  Para Bronckart (2007) a compreensão dessa organização de análise precisa sempre 

levar em conta os aspectos do contexto-histórico e situação de produção, uma vez que 

estabelecem os referentes mobilizados pelo agente-autor (CRISTOVÃO; FERNANDEZ, 

2014). O levantamento da organização temática do texto foi feito por meio da leitura e 

releitura cuidadosa dos turnos de fala advindos das transcrições da sessão de AC. 

 

 

2.7  Resumo do Capítulo 2 

 

Neste capítulo contextualizamos os aspectos metodológicos que envolvem o presente 

estudo de cunho qualitativo interpretativista disposto a atender a realidade social de uma 

escola pública, situada em uma área periférica do município cujos alunos são, na maioria, 
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oriundos do próprio bairro e de propriedades rurais ao entorno da localidade (sítios, 

chácaras, pequenas propriedades, fazendas), a maioria deles em situação de vulnerabilidade 

social. Por meio da análise da linguagem e do papel do discurso na compreensão e 

transformação dessa realidade (DENZIN; LINCOLN, 2006; MASON, 1998;) à luz da 

perspectiva teórico-metodológica do ISD (BRONCKART, 2007/2009) aliada aos 

procedimentos teórico-metodológicos da AC (CLOT, 2007) almejamos contribuir com a 

transformação da realidade exposta. O estudo aborda também aspectos da pesquisa-ação, 

(ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005; FRANCO, 2005), como metodologia que garante 

autonomia para o professor investigar e promover pesquisas voltadas ao interesse da 

comunidade escolar.   

Detalhamos, também, o contexto do estudo, ou seja, como foi o processo de 

participação dos alunos e as minhas ações, como professora regente, durante toda a prática 

com a SD e as gravações das aulas até chegar à seção de ACS. Descrevemos o processo que 

gerou os dados para a pesquisa, bem como, apresentamos resumidamente como ocorreu a 

prática com a SD durante a gravação das aulas. Apontamos os critérios para a escolha dos 

excertos, os critérios para análise dos dados e os procedimentos de análise conforme o 

modelo de análise textual do ISD de modo a interpretar o contexto de produção textual e a 

articulação dos níveis organizacional, enunciativo e semântico do meu agir representados 

nos discursos advindos da seção de ACS. 

Apresentamos brevemente os objetivos, as perguntas de pesquisa, a geração de dados 

e os procedimentos de análise expostos anteriormente, no quadro a seguir. 

 

QUADRO Nº 08 -   Síntese da metodologia da pesquisa 

Síntese da metodologia da pesquisa 

Objetivo geral: 

Analisar os agires evidenciados em uma Autoconfrontação Simples (ACS) sobre a prática 

com uma SD para a leitura de notícias em aulas de LI.   

Perguntas da pesquisa Geração de dados Procedimentos de análise 

a) Quais são os agires 

docentes frente à prática 

com uma SD sobre o GT 

“notícias da internet”? 

b) De que forma a SD 

fundamenta essa prática 

docente? 

 

Os dados foram gerados a partir 

de excertos selecionados das 

gravações de 14 aulas de língua 

inglesa durante a prática com 

uma Sequência Didática sobre o 

gênero textual “notícias da 

internet” no segundo semestre de 

agosto de 2016, em uma turma de 

3º ano do Ensino Médio, de uma 

- nível do contexto 

sociointeracional (físico e 

sociossubjetivo); 

- os três níveis de análise textual: 

o organizacional (plano global, 

tipos de discursos e sequências, 

outras formas de planificação e 

mecanismos de textualização); o 

enunciativo (vozes e 
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Escola Pública da rede Estadual, 

município de Guarapauava, 

Estado do Paraná. 

modalizações) e o semântico 

(agir, atividade, ação, plano 

motivacional, plano da 

intencionalidade, plano dos 

recursos para o agir e os seres 

humanos que intervêm no agir. 
 

Fonte: Dados desta pesquisa (2019) 

 

O Capítulo 3, a seguir, apresenta a análise e discussão dos dados gerados em ACS. 
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CAPÍTULO 3 

3. Análise e discussão dos dados 

 

O presente capítulo apresenta as análises das transcrições da ACS realizada comigo e 

minha orientadora objetivando analisar os agires evidenciados sobre a prática com uma SD 

para a leitura de notícias em aulas de LI.  As análises seguirão os preceitos do modelo de 

análise textual do ISD (BRONCKART, 2006; 2007; 2008; 2012, MACHADO, 2004; 2007; 

MACHADO; BRONCKART, 2009) e estão organizadas em duas seções. Na primeira seção 

apresentaremos a análise do contexto de produção textual, que contempla os contextos 

físicos e sociossubjetivos da situação de ação, em seguida, na segunda seção, a análise do 

agir, a partir da articulação dos níveis organizacional, enunciativo e semântico.   

 

 

 

3.1.  Contexto de produção textual 

 

 

    Nesta seção discutiremos sobre o contexto de produção da AC como o primeiro nível 

de análise. Para Bronckart (2012), o contexto de produção é o conjunto de parâmetros que 

podem incidir sobre como o autor organiza e desenvolve o seu texto e envolve os aspectos 

físicos, sociais e subjetivos. No que diz respeito ao contexto físico, apresentamos o emissor, 

o receptor, o lugar de produção e o momento de produção. 

  Como já mencionado anteriormente, o lugar em que os discursos e a coleta dos dados 

aconteceram foi em uma escola pública estadual, em uma área periférica do município de 

Guarapuava, estado do Paraná. Os alunos são oriundos do próprio bairro e de propriedades 

rurais ao entorno da localidade (sítios, chácaras, pequenas propriedades, fazendas), os 

últimos dependentes do transporte escolar para deslocarem-se até a escola. A comunidade é 

carente sendo que a maior parte dela depende do programa “bolsa família”. 

    As aulas foram filmadas (14 aulas) enquanto eu, professora regente de turma, 

realizava a prática com uma SD em uma turma de 3º ano do Ensino Médio sobre o Gênero 

Textual “notícias da internet”, em LI.  O trabalho foi realizado no segundo semestre de 

2016.  

 Quanto ao contexto sociossubjetivo, identificamos a posição social do emissor, a 

posição social do receptor, o lugar social e os objetivos. Quanto ao contexto sociossubjetivo, 
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no contexto da pesquisa, sou a profissional entrevistada na AC. Professora de língua inglesa 

da rede pública estadual com experiência de quase 28 anos de trabalho. Atuei como técnica 

pedagógica de LI no NRE (Núcleo Regional de Educação) de Guarapuava por seis anos, 

período este em que estive fora de sala de aula. Ao retornar para a escola, em 2016, 

desenvolvemos uma parceria com a professora pesquisadora-entrevistadora, Lidia Stutz, que 

é professora Dra. em Estudos da Linguagem, professora universitária e coordenadora de um 

Grupo de Pesquisa sobre Gêneros Textuais e Práticas Docentes (GTPD) que já realizou a 

AC em outros estudos. O trabalho desenvolvido fazia parte do pós-doutorado da professora 

Lidia Stutz e teve como objeto de pesquisa analisar os meus gestos didáticos durante a 

aplicação de uma SD sobre o GT “notícias da internet”. Num total de catorze (14) aulas, elas 

foram filmadas e transcritas. Em 2017 fiz uma disciplina isolada de mestrado e em 2018 

ingressei no programa como aluna regular. Com o objetivo de analisar meu agir docente 

com a prática da SD nos apoiamos na metodologia da AC como instrumento possibilitador a 

gerar desenvolvimento no meu agir docente. 

 Vários fatores contribuíram para a análise aprofundada da AC, apresentada neste 

estudo. Desenvolvemos um trabalho junto ao PIBID que havia a proposta com SD, a 

participação no grupo de pesquisa GTPD que oportuniza reflexões sobre teorias que 

fundamentam os estudos sociointeracionistas, atualização teórica a respeito das pesquisas 

realizadas no campo da linguagem, bem como a socialização dos conhecimentos advindos 

das práticas atreladas às teorias, aulas de mestrado que ampliaram conhecimentos teóricos, 

recebi e acompanhei os alunos do curso de Letras junto ao estágio supervisionado na escola 

cujas atividades envolviam práticas com SD. Todo esse trabalho contribuiu para ampliar o 

meu desenvolvimento diante das práticas com SD, proposta esta, conhecida apenas na teoria.  

 O quadro a seguir sintetiza essa trajetória demonstrando como a visão sócio-histórica 

e subjetiva contribui para minha formação continuada e gera desenvolvimento nas práticas 

atuais.    

 

QUADRO Nº 09                         Visão sócio-histórica subjetiva 

 

Entre 1992 e 2015 2016 2017 2018 
19 anos profª regente 

rede estadual; 

6 anos NRE 

Participação no 

GTPD; 

Retorno à escola 

experimentando a 

prática com SD; 

Desenvolvimento 

em conjunto com 

a professora 

Participação no GTPD; 

Acompanhamento ao 

PIBID na escola com 

práticas de SD;  

Disciplina isolada de 

mestrado; 

 

Participação no GTPD; 

Aulas no mestrado; 

Acompanhamento ao estágio 

supervisionado na escola 

cujas práticas ocorreram 

com SD; 

Autoconfrontação; 
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orientadora a SD 

a ser aplicada no 

2º semestre; 

 Gravação das 

aulas 

desenvolvendo a 

SD (2º semestre); 

 

Fonte: Dados desta pesquisa (2019) 

 

 Discorreremos, a seguir, sobre o contexto de produção apresentado pelo ISD como o 

primeiro aspecto da análise que envolve o contexto físico, que deu origem ao texto e 

sociossubjetivo que envolve as representações que o agente produtor do texto tem de si e dos 

seus destinatários. Porém, além do contexto físico e sociossubjetivo, podemos refletir sobre 

um contexto que existe anterior ao processo da pesquisa: a escola, a turma, os emissores, os 

receptores, o tempo físico. Em nosso estudo, este contexto deve ser evidenciado, pois traz 

elementos importantes que contribuíram para que a pesquisa fosse desenvolvida dessa 

forma, nesse lugar, com esses atores.  

 A AC não deixa de ser um momento constrangedor, principalmente quando se 

analisa a própria prática. O fato de se enxergar e falar de si mesmo não é algo tão simples 

uma vez que o objetivo é refletir sobre aspectos desse agir fazendo da atividade passada o 

objeto da atividade presente por meio da linguagem (BRONCKART, 2006, 2008), 

descrevendo as concepções que faço do meu trabalho (FAÏTA, 2002).  Ao me confrontar 

com aquilo que fazia senti uma sensação de estranheza, em alguns momentos parecia que 

não era eu, não me reconhecia e, às vezes me questionava “eu faço isso mesmo?”. Porém, 

muitos aspectos positivos foram verificados. A AC é um momento de tomada de consciência 

e acredito ser uma oportunidade para o desenvolvimento contínuo do professor.  

  A entrevista de AC aconteceu nas dependências da UNICENTRO – Campus Santa 

Cruz em Guarapuava, no dia 06/03/2018, às 20:08, teve a duração de 01:24` que ao ser 

transcrita gerou um arquivo com 37 páginas (fonte: Arial, 12) constituído por 11.628 

palavras.  Foi utilizado um dispositivo de celular para as gravações da entrevista em áudio e 

notebook para assistir aos vídeos das aulas gravadas. No que se refere aos objetivos, 

sabemos e entendemos que se trata de uma situação de pesquisa, que tem como objeto a 

formação continuada de professores. O corpus de análise é constituído da transcrição de 

excertos da gravação da sessão de AC envolvendo a pesquisadora e sua orientadora, 

professora-pesquisadora, a partir de uma proposta com a SD de notícias construída 

conjuntamente. 
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 O quadro a seguir apresenta os contextos envolvidos no processo de produção da 

ACS. 

 

QUADRO 10 - Contexto de produção textual da ACS 

Contexto físico (anterior ao 

processo) 

Contexto físico Contexto sociossubjetivo 

Lugar de produção: sala de 

aula de uma escola pública 

periférica de Guarapuava 

Lugar de produção: uma sala da 

universidade e remete aos excertos da 

escola em uma turma de escola pública 

de uma cidade do Paraná 

Lugar social: ambiente acadêmico-

científico 

Emissor: professora regente 

e alunos do 3º ano 

Emissor: professora pesquisadora  Posição social do emissor: 

professora de Escola Pública da 

disciplina “Língua Inglesa”; 

mestranda de Letras; experiência 

com o PIBID e estágio 

supervisionado na escola; 

integrante do grupo de pesquisa 

GTPD 
Receptor: as pesquisadoras 

da AC 

Receptor: pesquisadora/interveniente Posição social do receptor: 

professora orientadora/ 

pesquisadora da Universidade 
Data da produção: agosto e 

setembro de 2016 

Data da produção: 06/03/2018 Objetivo: proporcionar melhores 

práticas docentes e compreender 

melhor o que é o trabalho do 

professor frente à proposta de 

transposição didática de gêneros 

textuais 

Instrumentos de ensino: 

Uma SD sobre o GT 

notícias 

  

FONTE: Dados desta pesquisa (2019) 

 

 

3. 2 Considerações sobre a análise do plano global do texto e geração de SOT e STT 

 

 Com o objetivo de refletir sobre os SOTs/STTs mais recorrentes e como eles 

ressignificam o meu agir apresentaremos algumas considerações sobre eles e como surgiram 

em nossa análise. 

 Os STTs relacionados a um SOT específico, aqui elencados, não aparecem 

linearmente nem numa ordem cronológica. Dessa forma, optamos em organizá-los em forma 

de quadro, na ordem em que foram surgindo no texto. A sugestão por organizar o 

levantamento de SOT e STT no formato de um quadro foi proposta por Bulea (2010) 

permitindo conhecer a sucessão de temas abordados e seu encadeamento (BULEA, 2010, 

apud CRISTOVÃO; FERNANDEZ, 2014, p. 143).    
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 Após leitura das transcrições e a separação dos excertos deu-se o início à sessão de 

AC que ocorreu no formato de uma entrevista. Os turnos de fala da professora orientadora 

(PO) surgem para instigar a professora pesquisadora (PP) a respeito do que percebe sobre a 

sua prática e tem como objetivo fazer refletir sobre essas práticas.  

 Os temas foram introduzidos pelas cenas que observávamos no vídeo, bem como 

pelas transcrições a respeito dessas cenas, por perguntas da PO ou por algum comentário 

meu. Cada um desses temas foi seguido de desdobramentos que nas palavras de Bronckart 

(2008) e Bulea (2010) receberam um “tratamento temático”, os quais Cristovão e Fernandez 

(2014) identificam como subtemas.  

 O primeiro SOT levantado é o que deu início à ACS que, conforme Bulea (2010), 

denomina, é o de segmento de introdução ou de apresentação sendo, portanto, o SOT 1. No 

presente estudo denominamos este SOT de Introdução da AC. Isso se dá porque toda 

introdução ou reorientação de tema é gerada por uma intervenção do entrevistador ou por 

iniciativa do entrevistado e dá origem a um novo STT (BULEA, 2010). 

 A descrição dos excertos selecionados para a AC contribuiu para identificarmos a 

organização temática em quatro SOTs, porém em três grandes temas, uma vez que o 

primeiro SOT (SOT 1) apenas introduz a AC. As análises recairão sobre os SOTs 2, 3 e 4 

conforme denominações a seguir: SOT 2: Uso da L1 no ensino da L2; SOT 3: Aspectos 

sobre o material (SD) e SOT 4: Aspectos sobre a prática a serem consolidados.  

 O quadro a seguir apresenta os SOTs e os STTs mais recorrentes que identificamos a 

partir da nossa análise sobre a AC. Somos conscientes de que a análise pode apresentar 

outras interpretações. 

 

QUADRO Nº 11 – Síntese dos Segmentos de Organização Temática (SOT) e Segmentos de 

Tratamento Temático (STT) 
SOT STT 

SOT 1  

Introdução da AC 

 

SOT 2  

Uso da L1 no ensino da L2 

2a. Escolha do excerto 

 2b.Constatação da prática do professor. 

 2c.Entendimento dos alunos. 

 2d.Busca por novas práticas/questionamentos. 

 2e.Participação dos alunos. 

 2f.Condução à reflexão por meio da L2. 

 2g.Concordância para aprimorar a prática. 

 2h.Sugestão para novas práticas. 

 2i.Uso de gesto físico. 

 2j.Público alvo. 

 2k.Situar os GTs na aula com a turma. 
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 2l.Prática comum (L1 e L2) em aulas de L1. 

 2m.Comparação entre abordagens. 

 2n.Constatação da ausência de reflexão na aprendizagem da L2. 

 2o.Passividade dos alunos na L2. 

 2p.Constatação do que se traz de outras abordagens. 

 2q.Objetivos almejados. 

 2r.Contrastar a escola pública com a privada. 

 2s.Reflexão sobre a proposta com SD. 

 2t.Reflexão sobre leitura em LE. 

 2u.Formação inicial e continuada. 

 2v.Colegas professores de LP não trabalham com SD. 

 2x.Falta formação continuada. 

 2y.Necessidade de ensinar os GTs. 

SOT 3 

Aspectos sobre o material (SD) 

 

 3a.Reflexão na elaboração da SD. 

 3b Contexto atual da SD. 

 3c.Reflexões sobre impedimentos ou dificuldades no trabalho com a SD. 

 3d.Constatação do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da 

internet”. 

 3e.SD com foco na leitura. 

 3f.Especificidade do GT “notícias da internet”. 

 3g.Importância de levar o GT “notícias” para sala de aula. 

 3h.Concordância em trabalhar com “notícias”. 

 3i.Auto-reflexão gerando novas condutas. 

 3j. Situações reais do contexto escolar da EP. 

 3k. Contexto semelhante na Universidade. 

SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

 

 4 a - Recursos práticos:  

4 a 1.circular pela sala; 

4 a 2.disposição das carteiras; 

4 a 3.interação com alunos; 

4 a 4.recursos didáticos: material extra (jornal). 

 4 b - Recursos metodológicos: 

4 b 1.mostra diferença (física) jornal impresso e on line; 

4 b 2.mostra a diferença notícia on line e impressa (multimodal); 

4 b 3.utiliza estratégias de leitura;  

4 b 4.auxilia com vocabulário; 

4 b 5.retoma os conteúdos à cada aula; 

4 b 6.orienta não traduzir palavra por palavra. 

 4c. Interesse dos alunos pela proposta com SD. 

 4d. Dedicação e vontade de ensinar. 

 4e. Boa aceitação e participação dos alunos com a SD. 

 4f.Constatação dos avanços metodológicos com a SD. 

 4g.Constatação da diferença entre o trabalho com SD e livro didático (LD) 

para alunos. 

 4h.Constatação da diferença entre o trabalho com SD e LD para a 

professora. 

 4i. Comparação ensino LM e L2. 

 4j. Aspectos culturais como um objetivo para ensino da L2. 

 4k.Questionamento de como se sentiu trabalhando a proposta com SD. 

 4l. Preocupação com a aprendizagem dos alunos. 

 4m.Conhecimento e segurança ao abordar o GT. 

 4n. Constatação da necessidade de conhecer o GT. 

 4o.Constatação dos avanços dos alunos na autonomia em leitura com a 
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SD. 

 4p.Constatação da aprendizagem e consequentemente de desenvolvimento 

pela professora. 

 4q.Reflete fazendo a devolutiva da avaliação inicial com os alunos. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 O plano global do texto (AC) é formado por 304 turnos de fala entre a professora 

pesquisadora (PP) e a professora (PO) orientadora, conforme quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº12 – Turnos de fala 

TURNOS DE FALA 304 

  PO 147 

  PP 157 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Conforme caracterização do GT “entrevista”, o discurso se intercala entre as falas da 

PO e PP, bem como as imagens dos vídeos. Alguns aspectos desta análise servem para todos 

os excertos selecionados.  

 Ao empreender uma ação de linguagem, o autor mobiliza, partindo dos 

conhecimentos sistematizados, representações advindas dos contextos físicos e sociais e, os 

conteúdos temáticos. Estas representações são construídas na interação com as ações e os 

discursos dos outros, dessa forma, elas são sempre já interativas (BRONCKART, 2007).  Os 

tipos de discursos revelam as representações do agente produtor de um texto.  O ISD 

considera os tipos de discurso como formas linguísticas mais específicas que entram na 

composição dos gêneros.  

 Quanto à autoria do texto, Bronckart (2007) define-o como o agente da ação de 

linguagem, ou seja, é o responsável pela produção do texto, sendo ele quem decide pelo 

conteúdo temático, o modelo de gênero, organiza e seleciona os discursos, gerencia os 

mecanismos de textualização. Nos textos em análise no presente trabalho apontamos como 

autores dos textos a professora pesquisadora orientadora da universidade e a professora 

regente mestranda na função de pesquisadora, uma vez que as vozes que dão origem aos 

textos são nossas, bem como intervimos, comentamos e avaliamos o que é enunciado 
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advindo da prática em sala de aula. De acordo com Bronckart (2007), nesses discursos as 

vozes são diretas, pois constituem ou reproduzem os turnos de fala. 

 Nos textos de gênero “entrevista”, de acordo com Bronckart e Bulea (2017), o 

discurso predominante presente é o “discurso interativo”. Conforme proposta de análise, o 

plano global do nosso texto revelou a existência de dois tipos de discurso, dois planos 

enunciativos que são construídos no decorrer da AC: discurso interativo e o relato interativo.  

Eles estão organizados em sequências dialogais, uma vez que são assumidos pelas agentes-

produtoras (PO e PP) envolvidas em uma interação verbal, ou seja, as interactantes estão 

efetivamente engajadas em uma conversação. Em ambos os planos temos a presença de 

unidades dêiticas referentes às protagonistas da interação, de forma que o plano da 

enunciação pertence ao eixo da implicação, permitindo que o texto seja interativo. Nesta 

organização discursiva, o tipo de discurso característico dos diálogos, alia-se ora ao mundo 

disjunto do momento da interação, ora ao mundo conjunto. Ele é disjunto do mundo 

ordinário do ato da produção ao procurar contar o que aconteceu em determinadas situações, 

recriando a situação de sala de aula, ou repetindo o que foi dito por mim ou pelos alunos. Ele 

é também, conjunto uma vez que podemos recriar, eu e PO, um mundo conjunto ao da 

interação. 

 Explicitamos acima alguns elementos de análise que permeiam quase todos os 

excertos a serem verificados, de modo a evitar repetições sobre aspectos já abordados.  

 

 

3.2.1 Análise da segunda temática – SOT 2 – Uso da L1 no Ensino da L2 

  

 O segundo SOT refere-se às práticas docentes voltadas ao Uso da L1 no ensino da 

L2. Essa temática nos levou à organização do SOT 2 envolvendo o uso da língua portuguesa 

para ensinar a língua inglesa compreendendo esse agir com o excessivo uso da tradução em 

sala de aula. 

 O SOT 2 e os STT relacionados a ele receberam identificações como 2a e, conforme 

necessidade de sub STT: 2a 1; 2a 2; 2b e, assim sucessivamente exemplificados no quadro a 

seguir.  

 

QUADRO Nº 13 – Segmentos de Organização Temática (SOT) e Segmentos de Tratamento 

Temático (STT) do SOT 2 
SOT STT SUB STT  
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1. 1. AC 

2.  

1a – Introdução da AC  

3. 2. Uso da L1 no ensino 

da L2 

2a – Escolha do excerto 2a 1. Ação de sala de aula. 

4.   2a 2. Situar o aluno para a atividade. 

5.   2a3.Introdução da atividade em L1 e L2. 

6.   2a 4. Questões com “Wh”. 

7.   2a 5. Explicação do enunciado. 

8.   2a 6. Regras dos porquês na L1. 

9.   2a3. Introdução da atividade em L1 e L2. 

10.  2b.  Constatação da prática 

da professora em L1 e L2. 

 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 De modo geral, os STT são mais longos e gerados pelo entrevistado, porém as 

intervenções do entrevistador podem aparecer em aprovações, reiterações, ou de relance 

interno (ah, ah, concordo, sim, exato, aham, exatamente, claro, etc) de forma a não produzir 

uma reorientação do tema tratado, portanto elas são integradas no STT em curso (BULEA, 

2010). 

 A partir do quadro nº11 organizamos o SOT 2 “Uso da L1 no ensino da L2” num 

quadro menor apresentando os desdobramentos mais recorrentes que servirão de objeto para 

as análises sobre este tema. Eles foram organizados em STT da seguinte forma: 2a) Escolha 

do excerto, subdivididos em 06 desmembramentos menores. Evidenciamos outros 23 

relacionados ao tema. Como maiores recorrências tivemos: 2b) Constatação da prática do 

professor que teve seis (06) recorrências; 2d) Busca por novas práticas/questionamentos 

com dezessete (17) recorrências; 2g) Concordância para aprimorar a prática aparecendo 

por sete (07) vezes; 2a 4) Uso das questões com “Wh” com três (03) recorrências; 2a 6) 

Regra do uso dos “porquês” para LP sendo mencionado por duas (02) vezes; 2) Público 

alvo sendo mencionado por cinco (05) vezes; 2c) Entendimento dos alunos uma (01) vez; 

2e) Participação dos alunos, quatro (04) vezes.; 2o) Passividade dos alunos na L2, por duas 

(2) vezes ; 2m) Comparação entre abordagens tendo seis (06) recorrências, conforme 

quadro abaixo para melhor entendimento do SOT 2 com os STTs mais recorrentes. 

 

QUADRO Nº 14 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2 – maiores recorrências  

SOT STT SUB STT  recorrências 

Uso da L1 

no ensino 

da L2 

2a - Escolha do excerto 2a 4) Uso das questões 

com “Wh” 

2a 6) Regra do uso dos 

“porquês” para LP 

03 

 

02 

 2b.Constatação da prática do professor  06 

 2c.Entendimento dos alunos  01 
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 2d.Busca por novas práticas/questionamentos  17 

 2e.Participação dos alunos  04 

 2g.Concordância para aprimorar a prática  07 

 2j.Público alvo  05 

 2m.Comparação entre abordagens  06 

 2º.Passividade dos alunos na L2  02 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Para a análise do primeiro excerto sobre o SOT 2 “Uso da L1 no ensino da L2   

“abordaremos o STT 2b “Constatação da prática da professora” que incide sobre o 

reconhecimento em usar demasiadamente a L1 para ensinar a L2. Primeiramente, trouxemos 

parte da transcrição da aula ocorrida no dia 29/08/2016 e, posteriormente, a transcrição do 

excerto que servirá de objeto para a análise, conforme o quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº 15- Excerto 01 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2 

STT 2b - Constatação da prática da professora 

Aula em vídeo 

e ACS 

Aula gravada no dia 29/8 – aula 10 – parte 2 – 00`00 a 00`13 acessada na 

Autoconfrontação – página 04 

 

ALUNO: (onde)? 

MARION: where onde... when quando [Marion explica a atividade para as alunas 

que sentam próximo à porta]  

ALUNO: (e o último profe)? 

MARION: why... por que... por que separado que é (pergunta) ((conversas)). 

 

Autoconfrontação entre PP e PO ( 06/03/18) 

PP: Eu dou a tradução, o tempo todo. 

PO: Exato. Mas eles já tinham visto essas perguntas antes, desde logo nas primeiras 

aulas. Eles já não tinham visto? 

PP: Sim. Exato. E Lidia, eu vou fazer isso na avaliação final. Isso que eu fico mais... 

na última aula... eu separei um excerto para a gente ver. Na última aula eu faço 

exatamente a mesma coisa que eu fiz no começo. 

PO: Então, o que você espera deles como aprendizagem? O que você esperava deles 

depois de 15 aulas, né? 

PP: Exato. Eu teria que esperar que eles já lessem e que eles já compreendessem, de 

tantas vezes que eu falei. Mas eu sou culpada, porque eu fico ali dando esse suporte 

o tempo inteiro dessa forma. 

PO: Então eles nem tentam, eles só esperam. 

PP: Não. Eles sabem que eu vou falar. Porque eu falo em inglês e eu falo em 

português. Eu falo em inglês e já respondo...  

PO: Eles só esperam. 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

 Passamos a analisar a gravação da primeira parte da aula do dia 29/08/2017.  Neste 

momento, eu retomava a aula anterior, corrigia oralmente as questões desenvolvidas pelos 

alunos na aula passada e iniciava o Módulo I proposto na SD. Os sons produzidos no áudio 

são conversas dos próprios alunos respondendo as questões sobre o texto.  



109 
 

 A imagem abaixo contextualiza o momento da prática mencionada. 

IMAGEM Nº 01 - Aula 09 (1ª parte)  -   29/08/2016 

 

 

 Para o Módulo I trabalho foi selecionado o texto “World goes green and yellow to 

celebrate 100 days to Rio 2016 Olympic Games” disponível em 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-

rio-2016-olympic-games. Realizo a leitura da primeira questão que parte da imagem 

projetada solicitando que a relacionem com o título. As demais questões envolvem reflexões 

sobre as capacidades de ação na construção de conhecimentos sobre o contexto de produção 

do texto (o quê, quem, onde, quando, por que a notícia foi produzida). Estas atividades têm 

por objetivo contribuir para o reconhecimento do gênero.  Leio-as em inglês fazendo todas 

as explicações em português. Os alunos anotam no material as traduções das respectivas 

questões. 

 Percebemos propriedades específicas referentes ao discurso interativo no excerto 

analisado.  Há sentenças interrogativas no discurso encaixado, relato interativo em tempo 

disjunto, advindas da fala da PO que visa ao maior detalhamento nas respostas expositivas 

da PP e reflexão sobre a ação, bem como em sentenças afirmativas. “PO: Exato. Mas eles já 

tinham visto essas perguntas antes, logo nas primeiras aulas. Eles já não tinham visto?”. O 

nome próprio (Lidia) e pronomes na primeira pessoa do singular caracterizam o discurso 

interativo uma vez que, como agentes da interação admitamos também, que a AC se 

desenvolveu em tom de conversa. As unidades de linguagem se remetem a nós duas, 

integrantes (interação) e estão articuladas ao mundo conjunto em que a ação da linguagem 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
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ocorre, porém em tempo disjunto ao concluir que “Eles já tinham visto essas perguntas 

antes...,” ou seja, em um tempo afastado do momento atual.  O deixis temporal “já” toma o 

ponto de origem da SD. 

 Durante a interação, observamos que há um equilíbrio na distribuição dos turnos de 

fala e que a PO questiona algumas vezes, sobretudo para que eu aprofunde os comentários.  

Seus turnos são mais curtos que os meus, porém conduzem-me a novas reflexões. 

Minha implicação no texto é marcada nos turnos de fala com o uso da primeira 

pessoa do singular, precedidos ou não, de pronome pessoal representando a voz empírica do 

autor, que assume e se posiciona em relação ao que é enunciado. “PP: Eu dou a tradução... 

eu vou fazer isso... eu sou culpada, porque eu fico ali...”.  Como autora do texto, insiro-me 

como agente responsável por minha própria ação, uma vez que há a utilização de marcas da 

primeira pessoa do singular “eu” e desinências verbais, como em “dou, sou, fico”.  Estamos 

implicadas no discurso por meio da nossa voz quando utilizo a forma pronominal “a gente” 

referindo-me a mim e a PO “... eu separei um excerto para a gente ver”.  

O agir individual é caracterizado pela presença da marca explícita de agentividade 

indicada pelo pronome “eu”. Esse marcador aparecerá com frequência nos excertos 

mostrando que desenvolvi as tarefas, bem como nos textos produzidos na ACS, nas falas 

com a PO. O uso dos verbos “dou, vou fazer, fico, fiz” em primeira pessoa do singular, 

indicam meu agir linguageiro como actante  responsável pela ação. 

  Os comentários sobre o primeiro excerto selecionado direcionaram para reflexões 

em torno de fragilidades quanto ao uso da L2 na prática com a SD em LI. Na presente 

análise, percebe-se paralelamente um movimento de reconhecimento da prática adotada e 

busca por novas práticas e/ou levantar questionamentos sobre essa prática com dezessete 

(17) recorrências evidenciadas no STT 2d.   

 Tal atitude se confirma quando repito por três (03) vezes, no presente excerto, o uso 

dos “wh questions” em inglês e simultaneamente em português. Isso acontece também 

quando me refiro ao pronome interrogativo “why”, explicando a regra do uso deste “porquê” 

em português. Dentre os comentários, alguns estão relacionados à formação da professora, 

ao público alvo (os alunos), à participação, o entendimento e à passividade deles remetendo-

lhes a justificativa pela pouca interação com os questionamentos levantados. Da mesma 

forma, acontece com frequência a comparação entre as abordagens, principalmente entre a 

tradicional, com enfoque na tradução e na gramática discursiva. 
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No momento em que comento sobre o meu agir “PP: Eu dou a tradução, o tempo 

todo” a PO concorda imediatamente utilizando o modalizador lógico “exato” a fim de 

confirmar que utilizo demasiadamente a língua materna (LM) na tradução dos enunciados, 

bem como faço explicações das regras gramaticais dessa língua, ao invés de fazê-las na 

língua alvo ou utilizando outros recursos.  

 Os mecanismos de textualização disponíveis no excerto consistem em estabelecer a 

coerência temática do texto. Podemos perceber um mecanismo de conexão com a conjunção 

“então” marcando uma articulação interna com um organizador argumentativo. “PO: Então, 

o que você espera deles como aprendizagem?” Fazendo essa escolha lexical, observamos a 

tentativa de conectar minha fala à confirmação da PO. Ao expressar que repito a mesma 

prática, sempre traduzindo as perguntas para os alunos, por meio deste mecanismo de 

conexão a PO sugere que essa prática poderia ter sido diferente.  

 Dentre as intervenções da PO, destaco o importante questionamento “PO: Então, o 

que você espera deles como aprendizagem? O que você esperava deles depois de 15 aulas, 

né?” Talvez pela minha inexperiência com a SD isso não estivesse tão claro ainda no início 

da proposta. Porém, a reflexão e a continuidade de trabalhos com SD têm gerado 

transformações de saberes. Interpretamos a pergunta da PO sob a perspectiva de o 

questionamento remeter-se ao que se espera dos alunos após todas essas aulas, ou seja, toda 

a prática retomada nos módulos, as dificuldades dos alunos e o que alcançaram encontra-se 

envolvido nesse processo. Essa reflexão nos leva a retomarmos aqui nosso planejamento 

para a proposta com a SD com notícias, quais eram nossos objetivos, quais ações e práticas 

foram possíveis pensando no planejado e no realizado (CLOT, 2007), quais recursos 

metodológicos utilizamos (elementos contextuais e tradução dos elementos linguístico-

discursivos) para as question words.  

 O questionamento abordado pela PO conduz a refletirmos sobre a prática da SD 

como um instrumento a tornar os alunos mais estratégicos na leitura dos textos. É possível 

inferirmos a partir do pressuposto, que o conhecimento do GT pelos alunos facilitaria assim, 

na busca pelas informações, ou seja, a proposta de gêneros como uma possibilidade de 

trabalho com leitura. 

No fragmento a seguir, é notória minha frustração diante do meu agir. “PO: Exato. 

Eu teria que esperar que eles já lessem e que eles já compreendessem, de tantas vezes que 

eu falei. Mas eu sou culpada, porque eu fico ali dando esse suporte o tempo inteiro dessa 

forma”. Não busco culpados (alunos, escola, materiais didáticos, recursos). Assumo a culpa 
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pelo agir dos alunos por meio das minhas ações. Podemos, assim, perceber a insatisfação 

gerada pelo fato de a atividade realizada não ter se desenvolvido como previsto, por uma 

prática que poderia ter sido diferente. Minha escolha lexical é pela conjunção “porque”: PP: 

Mas eu sou culpada, porque eu fico ali dando esse suporte o tempo inteiro dessa forma. 

Com relação aos verbos e nominalizações referentes ao meu trabalho, eles codificam uma 

reação linguageira ao agir dos alunos “PP: porque eu fico ali dando esse suporte”.  

No mesmo fragmento utilizo a conjunção “porque” justificando que os alunos já 

esperam a tradução das palavras: “PP: Eles sabem que eu vou falar. Porque eu falo em 

inglês e eu falo em português. Eu falo em inglês e já respondo...” Dessa forma, como 

elemento coesivo no texto, este marcador procura estabelecer uma relação de dependência 

entre o que foi dito anteriormente com o que afirmarei posteriormente. 

As confirmações “sim, exato e exatamente” por mim expressas, pelo uso das 

modalizações lógicas confirmam uma articulação com o exposto pela PO do que já era 

previsto e até mesmo, o que era óbvio a esperar-se, por parte dos alunos diante do que eu já 

havia ensinado. 

  

                                     “PO: ...Eles já não tinham visto? 

PP: Sim. Exato. E Lidia, eu vou fazer isso na avaliação final...” 

 (...) Exato. Eu teria que esperar que eles já lessem e que eles já 

compreendessem... 

(...) 

PO: Eles só esperam. 

PP: Exatamente. 

 

 Mecanismos de coesão nominal estão presentes no texto referindo-se aos alunos. A 

repetição dos pronomes “eles” (08) e o pronome “deles” (02) no excerto analisado explicita 

as relações de dependência existentes entre argumentos que compartilham os elementos de 

referência do texto. A substituição dos pronomes “eles/deles” pelo substantivo 

“alunos/estudantes consiste então, numa cadeia anafórica que tem como função retomar os 

elementos anteriores. Neste contexto, a função da coesão nominal é de retomada, uma vez 

que a introdução do termo “alunos” não foi feito neste excerto e sim, anteriormente 

indicando uma preocupação em retomar e alcançar outros resultados.  

As unidades lexicais, especificamente os verbos, constituem para a evolução do 

conteúdo temático produzindo um efeito de progressão. No excerto analisado, por meio dos 

tempos verbais e auxiliares (dou, faço, sou, fico, falo, respondo, fiz, falei, vou fazer, teria, 

vou falar), articulamos este mecanismo reforçando a ideia da minha prática com os alunos 
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como algo que vem desde o início das aulas (avaliação diagnóstica) com a SD perpetuando-

se até a última aula (avaliação final). Essa relação de continuidade é marcada pela presença 

de elementos de significação expressos pelos sintagmas verbais. Os momentos marcados 

pelas formas do tempo presente, expressando anterioridade do momento da ação em relação 

ao momento da produção marcado pela forma do passado e indicando posterioridade pela 

forma do futuro, marcam os acontecimentos, as ações desenvolvidas. 

 Ao utilizar os verbos “dou, faço, sou, fico, falo, respondo” (presente) relaciono o 

momento da fala, da produção e o momento expresso pelo verbo colocando-me como autora 

responsável pelo agir docente durante a prática. Ao me expressar utilizando os verbos “fiz, 

falei” relaciono o momento da produção com o passado e, ao lexicalmente optar pelos 

verbos “vou fazer, teria, vou falar”, relaciono posteriormente ao momento de produção do 

texto marcado pelo tempo verbal futuro, sinalizando que isso continua fazendo parte das 

minhas ações. O uso dos três tempos verbais envolve a reflexão sobre a ação realizada e 

revivida por meio do vídeo.  

Desta forma, concluímos que os mecanismos de textualização formados pelos 

conectivos, pela coesão nominal e pela coesão verbal foram elementos de fundamental 

importância para a análise dos textos produzidos. Trata-se de um meio de identificar os 

actantes e de que modo os agires docentes foram construídos a respeito deles no 

desenvolvimento temático contribuindo para a análise do nível semântico.  

Os mecanismos enunciativos estão voltados à manutenção da coerência pragmática, 

ou interativa do texto. O autor busca, por meio deles, dar um tom mais humano para aquilo 

que enuncia (BRONCKART, 2007). Neste nível, verificamos que as vozes da PO e PP são 

revezadas nos turnos de fala para gerar reflexão e constatação sobre como essa prática tem 

sido constantemente desenvolvida. 

“PO: Então eles nem tentam, eles só esperam.” 

 PP: Não. Eles sabem que eu vou falar. Porque eu falo em inglês e   

eu falo em português. Eu falo em inglês e já respondo...  

PO: Eles só esperam.” 

 

Percebemos também as vozes dos alunos, quando utilizados os pronomes “eles, 

deles”; PO: Eles só esperam.” E no fragmento: “PO: ... o que você espera deles...”. Essa 

caracterização se dá quando existe no texto as vozes de pessoas ou de instituições que estão 

diretamente implicadas no percurso temático, neste caso as vozes da PO e dos alunos. 

 Num dos turnos da fala utilizo a modalização deôntica, pois avalio por meio do 

enunciado à luz dos valores sociais.   “Eu teria que esperar que eles já lessem e que eles já 
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compreendessem...” (teria) expressando o que meus alunos deveriam ter aprendido com as 

aulas. Tal comentário nos faz refletir sobre o real do trabalho e o realizado (CLOT, 2007). 

 Assim, no exemplo acima, como podemos constatar, o meu agir para as tarefas de 

leitura e compreensão dos enunciados é representado no texto por verbos de ação (dou, eu 

fico, eu faço, vou fazer, eu fiz, eu falei, fico ali dando, eu falo e já respondo) que expressam 

uma atividade física ou não, desencadeada por um sujeito agente (BORBA, 2002).  A PO 

concorda utilizando os modalizadores lógicos “exato, sim exato, então eles nem pensam, 

eles só esperam.” tendo em vista a participação dos alunos. Lembrando que esta avaliação 

recai sobre os apontamentos que faço a respeito do meu “agir” ao implementar uma 

atividade de leitura. Esse “modo” de agir inclui o meu agir linguageiro (atividades 

discursivas) conforme a descrição, somados à análise dos verbos que contribuíram para a 

caracterização do modo de agir identificado gerador de novas formas de pensar, falar e agir. 

 A partir dos apontamentos sobre os níveis textuais anteriormente abordados, 

pudemos identificar os principais actantes postos em cena pelos textos e relacionar os 

segmentos temáticos centrais. A análise até o momento permite-nos classificar o trabalho do 

professor e as fases a quem podem ser associados. No texto produzido na situação de ACS, 

detectamos que trago de outras abordagens elementos para a prática com SD como um 

determinante externo para o meu agir. Este agir, denominado por Bronckart e Machado 

(2009) como agir referente, envolve a prática a qual me sinto frustrada pelo uso da L1 no 

ensino da L2 nas práticas com SD. Podemos inferir que meu agir anterior o qual deu origem 

ao meu agir referente veio de práticas que consideravam o ensino da língua por meio de 

tradução de textos e memorização de regras gramaticais.   A tomada de consciência sobre a 

temática que originou este SOT aponta para um agir futuro com novas práticas. 

 O quadro abaixo, atrelado ao SOT 2 “Uso da L1 no ensino da L2” nas práticas com 

SD, indica os STT listados que serão objeto de análise no próximo excerto. 

  

QUADRO Nº 16   – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2  
SOT STT STT desmembrado Recorrências 

Uso da L1 

no ensino 

da L2 

2b - Constatação da prática do professor  06 

 2d) Busca por novas práticas/questionamentos  17 

 2g) Concordância para aprimorar a prática  07 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 
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 O próximo excerto é uma continuação do anterior, portanto, o contexto de produção 

é o mesmo. Ele versa sobre indicativos que apontam para as possíveis causas do surgimento 

do problema identificado, conforme os STT informados. 

 

QUADRO Nº17 - Excerto 02 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2 - STTs 2b - Constatação 

da prática do professor; 2d - Busca por novas práticas/questionamentos e 2g - 

Concordância para aprimorar a prática 

Áudio no 

vídeo e ACS 

Seção de autoconfrontação – pag 05 

 

(Áudio) 

PP: Ó. Eu já sei a palavra que eles terão dúvida. Eu deduzo. 

PO: Deduz, né? Presume que... 

PP: Que “about” eles não sabem. Então eu dou a resposta para eles. 

PO: E não necessariamente, né? 

PP: Às vezes ele nem precisa dessa palavra para entender esse contexto. 

PO: Ele conseguiria, talvez, compreender de forma... 

PP: De tanto que essas perguntas... como foi... a gente preparou a sequência ali com 

essas perguntas, o gênero exigia esse tipo de pergunta com “where, when, why, 

who”. Porque fazem parte do [...] da notícia, né? 

PO: Exato. E pensar que eles são alunos de terceiro ano do ensino médio, quer dizer, 

há quanto tempo eles estão vendo questões parecidas? Questões que você vê lá desde 

o início do... 

PP: Embora, seja qual abordagem que tenha sido usada, essas perguntas sempre 

apareceram. 

PO: Sempre apareceram, desde o começo do ensino de inglês deles, desde os 

primeiros anos de língua. 

PP: Eu acho que eu me perdi aqui, quando penso nessa abordagem discursiva, né, de 

trabalhar o gênero, eu acho que eu me perdi aqui nessa questão de achar que eu 

precisava ensinar tudo. 

PO: Na verdade, eu acho que isso é um ranço. É algo que vem de outras propostas, e 

muito daquilo que... talvez a gente acredita, ou que a gente acha que, a gente 

presume que o aluno não dá conta. Então, talvez, será que seria subestimar o aluno? 

PP: É, a gente tem que investigar isso. Nele e eu também, comigo mesma. Porque eu 

preciso rever isso. Olha aqui, eu... 

 

(áudio) 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

O discurso é interativo marcado por nossas falas organizadas em sequências 

dialogais em turnos alternados. A interação verbal se dá entre concordâncias, 

questionamentos e minhas justificativas sobre a situação que se desenrola na sala. O tempo 

predominante é o presente, com presença do pretérito perfeito a marcar a anterioridade em 

relação a esse presente. O mundo discursivo da aula (vídeo) reconstituído como 

concomitante ao mundo da minha interação, mas também há um discurso que remete à ação 

da sala de aula, portanto disjunto. 

A PO coloca-se como envolvida no processo da ação marcado pelo dêitico de pessoa 

“a gente” se referindo a uma ação conjunta PO, PP e professores de forma geral, evocando 
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um agir coletivo do gênero profissional (métier profissional). Essa referência faz alusão ao 

trabalho da classe de professores, dos “agires” do coletivo da profissão docente. “PO: Na 

verdade, eu acho que isso é um ranço. É algo que vem de outras propostas, e muito daquilo 

que... talvez a gente acredita, ou que a gente acha que, a gente presume que o aluno não dá 

conta”. 

  Nossas vozes são diretas, pois são elas que constituem os turnos de fala. Além delas 

temos as vozes dos alunos marcadas pelos pronomes “eles, alunos, ele”. O pronome “você” 

genérico surge numa das falas da PO referindo-se ainda aos alunos. Com esta escolha lexical 

tem por intenção dizer que eles vêem esse tipo de pergunta desde o início dos estudos da LI. 

“PO: Exato. E pensar que eles são alunos de terceiro ano do ensino médio, quer dizer, há 

quanto tempo eles estão vendo questões parecidas? Questões que você vê lá desde o início 

do...” 

Ao iniciar o excerto dizendo “eu sei as palavras que eles terão dúvidas” mostra um 

equilíbrio entre os anos de experiência e a tarefa realizada somado ao reconhecimento dos 

alunos por meio do trabalho interativo e das constantes correções de tarefas avaliativas,  dão 

as pistas do que os alunos terão dúvidas. O verbo de estado “eu sei que eles terão dúvidas” 

indicando propriedade (BORBA, 2002), confirgura uma afirmativa, porém na sequência 

suavizo a afirmação com o modalizador lógico  “eu deduzo”. Por meio da confirmação da 

PO  “deduz, né? Presume que...” percebemos que a certeza por mim expressa anteriormente 

toma outra proporção a partir dos modalizadores lógicos utilizados por mim ao fianl da 

sentença e pela PO. A modalização pragmática “eles terão dúvida” indica um julgamento 

sobre a capacidade de ação dos alunos quando julgo que não saberão o significado da 

palavra “about” , por isso me antecipo traduzindo-a. 

No segmento analisado instaura-se um conflito quando exponho meu ponto de vista 

sobre as condições dos alunos, tomando-o como uma certeza, porém a PO propõe outro 

olhar sobre esse conceito. As contribuições da PO “deduz, né?, presume que ...; e não 

necessariamente; ele conseguiria, talvez” conduzem-me a refletir sobre a possibilidade dos 

alunos, no nível escolar em que se encontram, compreenderem por si só, os enunciados 

apresentados, sugerindo estar subestimando o conhecimento que os alunos trazem. Em 

seguida a PO faz dois questionamentos importantes: o primeiro muito mais em tom de 

constatação e o segundo é uma pergunta muito importante “seria subestimar o aluno”? 

No primeiro questionamento, a PO constata que os alunos são do terceiro ano do 

ensino médio, portanto os conteúdos tratados fazem parte do contexto de aprendizagem da 
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LI há muito tempo para eles. “PO: Exato. E pensar que eles são alunos de terceiro ano do 

ensino médio, quer dizer, há quanto tempo eles estão vendo questões parecidas? Questões 

que você vê lá desde o início do...” Tal questionamento implica num agir coletivo situado, 

uma vez que, a PO fala de algo que ela conhece, de um modo de agir relacionado aos 

conhecimentos que dispõe para a realização de um agir, informações compartilhadas por 

ambas ao abordarem conhecimentos consensuais relacionados ao contexto de trabalho. 

 Com este questionamento, reforça que não seria necessária a utilização da L2 com 

tanta recorrência, principalmente incidindo sobre as mesmas questões. Compreendemos a 

importância da tradução no ensino de uma L2, embora, por muito tempo ela tem sido 

criticada e até “vista com suspeita” 15 (WIDDOWSON, 1979, p. 101).  Porém um estudo de 

Rocha (2011) apresenta várias razões para o professor de ensino de línguas estrangeiras 

poder recorrer a essa ferramenta sem sentir-se culpado e, que utilizada da forma correta, 

pode ser benéfica para aprendizagem da L2 principalmente como suporte na transição entre 

a L1 e a L2. Nosso estudo constata, por meio da AC, que a L1 deveria aos poucos diminuir 

para dar mais espaço para a L2.   

  Busco justificar minha prática como se tivesse me perdido na proposta de trabalho 

com SD, porém a PO atenta para uma reflexão relacionada a práticas anteriores, algo que 

trazemos de outras abordagens. Inicia a reflexão apresentando uma possibilidade de 

compreensão sobre essa prática. “PO: Na verdade, eu acho que isso é uma ranço.” Embora 

a modalização lógica “na verdade” aponte para o fechamento de uma ideia, ela vem seguida 

de uma modalização apreciativa “eu acho que” traduzindo um julgamento mais subjetivo ao 

fato enunciado, ou seja,  é a forma de dar continuidade e auxilia a suavizar a constatação, da 

mesma forma como ocorre no discurso oral onde é comum o uso de marcadores como “eu 

acho que” ao formularmos uma resposta. 

 A partir do segundo questionamento, a PO propõe uma reflexão, se não estaríamos 

subestimando os alunos repetindo essa prática. “PO: ... Então, talvez, será que seria 

subestimar o aluno?” Expresso pelo organizador argumentativo “então” busca justificar 

esse pensamento, porém ao utilizar o indicativo da dúvida pela escolha do modalizador 

“talvez” aponta uma incerteza. Ao utilizar o tempo verbal futuro do pretérito “será que 

seria” não faz menção a tecer julgamentos, nem mesmo apontar solução, aborda a questão 

como possibilidade de reflexão. 

                                                 
15 “viewed with suspicion”: tradução nossa 
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 Tal questionamento da PO nos remete a refletir também, a respeito do planejamento 

(o que se espera), uma vez que o planejado estaria conectado aos resultados, porém ao 

subestimar o aluno, o planejamento não coincide com a prática (trabalho prescrito/trabalho 

realizado). Ao propor o trabalho temos em mente qual é o sujeito aluno que irá desempenhar 

a prática e para isso é necessário o conhecimento sobre todos os aspectos envolvidos nesse 

contexto. A reflexão indica que outras abordagens participam das minhas práticas com a SD. 

Elas estão bem presentes, uma vez que fazem parte das minhas representações e do meu 

universo didático, gerando situações como as apresentadas. As análises sobre a prática com 

a SD sinalizam mudanças no agir como: apostar mais nos alunos, oportunizá-los refletir, 

deixar que busquem a compreensão, ou seja, que desenvolvam práticas que gerem mais 

autonomia leitora.  

No nível semântico, conforme Bronckart e Machado (2009), interpretamos as formas 

de reconfiguração do agir educacional presentes nos textos revelando marcas de 

desenvolvimento. Identificamos meu agir, ou seja, minha intervenção, minha prática 

individual na sala de aula apresentada e analisada nos níveis anteriores. Identificamos a 

atividade e ação que designam as interpretações desse agir. Referem-se a um agir individual 

motivado por determinantes externos, no caso, as práticas com abordagens anteriores à 

discursiva. Podemos dizer que esse agir está pautado em um determinado molde, movido 

por uma certa prefiguração do agir. Observamos também motivos, razões de ordem interna, 

uma vez que até então, estava convencida dos benefícios desta prática. Quanto às minhas 

intenções, podemos inferir que as representações sobre o meu agir eram de estar ajudando os 

alunos na compreensão dos enunciados. 

 A análise do próximo excerto sobre o SOT 02 “Uso da L1 no ensino da L2” nas 

práticas com SD, percebido no momento da ACS, analisa os mesmos STT, porém aponta 

mais uma possível causa a sustentar essa temática, possibilitando reviver a situação e falar 

sobre ela.  

 

QUADRO Nº 18 - Excerto 03 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2 - STTs: 2b Constatação 

da prática do professor, 2d Busca por novas práticas/questionamentos e 2g Concordância 

para aprimorar a prática busca por novas práticas e/ou levantar questionamentos sobre 

essa prática  

ACS Seção de Autoconfrontação - página 08 

PO: Por que que o aluno não precisa se esforçar para entender nada? Porque eu acho que 

os próprios enunciados construídos na SD, eles foram já construídos no sentido de não 

serem tão difíceis.  

PP: Sim, não eram questões difíceis. 
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PO: Porque se a gente for pensar “interfere” de interferir, né, é uma palavra cognata. E 

how does, certamente ele deve saber o que é o how does. 

PP: The information in the text. Tá tudo muito claro. 

PO: Tá tudo muito próximo para não dar conta, não é? 

PP: É. Não precisaria... embora... como o foco é a leitura, eu teria que ter... esses alunos 

teriam que ter tido mais autonomia na leitura, nas interpretações de texto ao final desse 

gênero textual aqui.  

PO: É o que se espera. Porque eles poderiam ter mais autonomia na leitura do texto e dos 

enunciados. 

PP: Porque eu vou fazer exatamente isso na última aula que é a avaliação final.  

PO: Uhum. É um problema. 

PP: Então eu percebi que é um problema muito sério. 

PO: Sim, é um problema que talvez a gente possa procurar formas de modificar. (...) 

Então, eu acho que isso é uma questão que precisa melhorar. Talvez, não sei, é uma 

pergunta, né, você acha que pode vir... problema de insegurança com a língua? 

PP: Sim, também. E isso eu percebo claramente (...) Eu percebo que o pessoal que está 

saindo mais jovem da faculdade, daqui, porque é uma graduação de... 

PO: Inglês. 

PP: Exatamente.  A minha graduação, por exemplo, ela foi português e inglês em três 

anos.  

PO: Nossa, muito curto. 

PP: Embora eu já tenha feito cursos também, mas porque a nossa prática também não 

exigia o conhecimento, porque a gente explicava a gramática, e isso tudo era feito em 

língua materna. 

PO: Então a gente explicava sobre a língua e não o uso da língua. 

 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Os enunciados fornecem informações novas somadas às expostas anteriormente. 

Estão ligadas ao tema do SOT 2, apontando possíveis causas do problema identificado 

gerando reflexões para buscar melhor compreensão a partir de enunciados da SD. Nas 

primeiras falas entre PO e PP, a discussão continua em torno do uso da L1 nas aulas. A PO 

aponta, mais uma vez, que não havia necessidade de fornecer tantas traduções, uma vez que 

os alunos teriam condições de compreender os enunciados propostos, pois eles não eram 

difíceis. Partimos do pressuposto que eles foram construídos por nós, previamente na SD 

especificamente para esta turma, por isso não eram mais complexos do que os alunos 

poderiam compreender. Cita exemplos de frases construídas na SD dignas de serem 

compreendidas pelos alunos culminando em maior autonomia na leitura dos textos e 

enunciados. 

 Neste fragmento, o discurso é interativo revelado pelas alternâncias dos turnos de 

fala entre PO e PP, característico do GT entrevista, uma vez que o segmento do texto 

produzido conjuntamente se constitui um todo coerente. Insiro-me novamente como agente 

responsável por meu agir, uma vez que há a utilização de marcas da primeira pessoa do 

singular “eu”, o pronome possessivo em primeira pessoa “minha” e desinências verbais, 
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como em “acho”, “teria que”, “vou fazer”, “percebi”, “percebo” e os pronomes possessivos 

indicando um agir coletivo “nossa”.  

No nível enunciativo, as vozes sociais envolvidas são as dos alunos do terceiro ano 

destacadas por “o aluno”, “eles”, “ele”, “alunos”, pelos alunos da graduação “o pessoal 

que está saindo mais jovem da graduação...” voz dos professores que atuam há mais tempo 

“nossa prática” e “a gente explicava a gramática”.   

As modalizações destacadas aqui como avaliações do aspecto temático abordado nos 

segmentos indicam que os alunos deveriam ter mais autonomia na leitura dos textos, 

principalmente pelos enunciados produzidos não serem tão difíceis, uma vez que a SD foi 

pensada para alunos do terceiro ano do EM. Os modalizadores lógicos “acho que”, 

“certamente”, “tá tudo muito claro”, “tá tudo muito próximo” e os modalizadores 

deônticos “não precisaria”, “teriam que”, e o modalizador pragmático “poderiam” indicam 

que não havia necessidade de tanta tradução exigindo dos alunos maior empenho na 

compreensão dos enunciados culminando em maior autonomia leitora. No segmento “esses 

alunos teriam que ter tido mais autonomia na leitura, nas interpretações de texto ao final 

desse gênero textual aqui” utilizo um mecanismo de textualização, especificamente de 

coesão nominal “esses alunos”, no intuito de evidenciar que os referidos alunos são do 

terceiro ano do EM, portanto, os alunos que tiveram a prática de uma SD completa. 

 É recorrente a postura da PO ao posicionar-se coletivamente, tanto no agir docente 

como na busca por novas práticas. “PO: Sim, é um problema que talvez a gente possa 

procurar formas de modificar”. Ao utilizar-se da locução pronominal “a gente”, com valor 

semântico de “nós”, a PO indica um distanciamento da busca por uma solução individual e 

destaca, nesse momento, um compromisso coletivo, dela juntamente comigo. Percebemos 

um olhar atento da PO diante de como respondo às questões tendo em vista como a AC 

alcança um importante objetivo aqui ao revisionar a prática, há a tomada de consciência 

sobre um agir realizado, que após esse trabalho, já teve e continua tendo outros 

desdobramentos na minha prática. Ao detectar que há um problema, a PO se inclui (a gente) 

para a resolução dele. Não dá a resposta, mas sugere uma busca coletiva. 

 

PO: Uhum. É um problema. 

PP: Então eu percebi que é um problema muito sério. 

PO: Sim, é um problema que talvez a gente possa procurar formas 

de modificar. 

   



121 
 

 O modalizador apreciativo “muito sério” emitindo avaliação traduz um julgamento 

sobre o valor de verdade expresso pela PO ao confirmar meu agir anterior e a continuidade 

deste agir no decorrer das aulas. A tomada de consciência só ocorre a partir da ACS. 

Surge uma nova reflexão quando PO sugere que o problema poderia estar 

relacionado também, à insegurança com a língua. “PO: Talvez, não sei, é uma pergunta, né, 

você acha que pode vir... problema de insegurança com a língua?” Ao iniciar com um 

advérbio de dúvida “talvez” parte do ponto de vista de suas condições de verdade como fato 

possível de ser atestado ao propor uma avaliação usando este modalizar lógico. Introduz a 

reflexão aguardando o consentimento: “PO: é uma pergunta, né?” só então, concluindo: 

“PO... você acha que pode vir... problema de insegurança com a língua? O modalizador 

apreciativo “acha” direcionado a mim, aguarda uma avaliação do meu mundo subjetivo. Em 

concordância ao exposto “PP: Sim, também. E isso eu percebo claramente” por meio do 

modalizador lógico “claramente” sinalizo ser um problema ainda da formação inicial, uma 

vez que a graduação foi bilíngue e em três (03) anos. Embora eu já tenha feito cursos de 

inglês à parte e participado de formações continuadas oportunizadas pela SEED, percebo 

ainda a necessidade de dar continuidade a essa formação.  

Por meio da experiência acumulada nos anos de exercício da docência, pelo 

envolvimento com alunos de estágio, com alunos do PIBID, percebo que futuros professores 

com os quais tenho contato apresentam um bom conhecimento sobre a LI na formação 

inicial. “PP: Sim, também. E isso eu percebo claramente (...) Eu percebo que o pessoal que 

está saindo mais jovem da faculdade, daqui, porque é uma graduação de inglês”. 

O quadro abaixo indica o STT 2m Comparação entre abordagens, evidenciado no 

SOT 2 “Uso da L1 no ensino da L2” que discorre sobre aspectos da abordagem tradicional 

no ensino da LI comparado ao ensino com gêneros. 

 

QUADRO Nº 19 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2  
SOT STT STT desmembrado recorrências 

Uso da L1 

no ensino 

da L2 

2m) Comparação entre abordagens  06 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 A partir da ideia expressa no excerto anterior “PO: Então a gente explicava 

sobre a língua e não o uso da língua” refletimos no excerto seguinte sobre a abordagem 

tradicional no ensino de LI, muito comum ainda nas práticas de ensino. 
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QUADRO Nº 20 - Excerto 04 – SOT 2 - Uso da L1 no ensino da L2 - STT 2m Comparação 

entre abordagens 

ACS Seção de Autoconfrontação - página 10 

PP: Sim, porque em termos de estrutura, assim, de estrutura da língua, isso a gente 

aprendeu porque você estudava para dar aula sobre aquilo, né? Mas não era necessário, 

assim, não era o forte. 

PO: Uhum, uhum, muito bom, muito boa reflexão. 

 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Continuando as análises com o foco no SOT 2 relacionado ao Uso da L1 no ensino 

da L2, os enunciados apontam comparações entre as abordagens tradicionais e a abordagem 

discursiva no ensino de LI. Justifico que para a abordagem tradicional havia necessidade de 

dominar a estrutura da LI, abordagem esta que focava na tradução e memorização de 

conteúdos e do vocabulário por meio de textos literários e exercícios de aplicação de regras 

gramaticais, diferentemente da abordagem discursiva que leva em conta as situações da 

língua em uso, aos aspectos ligados às práticas de linguagem no meio social, isto é, os 

aspectos pragmáticos da linguagem em uso e que, os elementos linguístico-discursivos são 

considerados partes menores a serem ensinadas. Diferentemente da abordagem tradicional, 

há também um foco na criticidade com o uso de GT advindos de outras esferas como a 

jornalística, por exemplo. 

 O discurso é interativo constituído por comentários sobre a prática com a presença de 

unidades dêiticas referentes aos protagonistas da interação num tempo conjunto ao da 

interação.  

As vozes sociais envolvidas no segmento apontam o dêitico de pessoa “a gente” e 

“você” para indicar eu e os professores de forma geral, evocando um agir coletivo do gênero 

profissional, da classe de professores, mas principalmente nós que atuamos há mais tempo 

explicando assim, parte do agir docente tendo como foco a abordagem tradicional.  O 

consentimento da PO ao expressar modalizares apreciativos “Uhum, uhum, muito bom, 

muito boa reflexão” indicam concordância com o explicitado. 

 No nível semântico, por meio da análise dos marcadores de pessoas, me expresso 

usando o pronome indefinido (a gente) e genérico (você) indicando os actantes dos 

processos mencionados, no caso, os professores e como se configuram as práticas deste 

grupo. Por meio da análise das vozes implícitas, podemos identificar a responsabilidade 

deste agir linguageiro. Como o agir é representado em relação aos critérios de verdade 
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inferimos, por meio das modalizações apreciativas, estabelecendo uma interação entre os 

actantes.  

 Concluindo a análise dos excertos relacionados a este SOT, mostro, por meio das 

representações expressas no meu discurso e pelas reflexões apontadas pela PO, perceber as 

fragilidades quanto ao uso da L1 na prática com uma SD em LI. Os excertos sinalizam a 

concordância em utilizar demasiadamente a língua materna (LM) na tradução dos 

enunciados, bem como fazer explicações de regras gramaticais dessa língua, ao invés de 

fazê-lo na língua alvo.  

 As reflexões apontam as possíveis causas como “ranços” trazidos de outras 

abordagens, principalmente da tradicional, bem como a necessidade de maior fluência na 

língua, diminuindo a insegurança para ampliar as explicações na L2.  Com relação ao 

conflito, percebemos que promove tomada de consciência, o que pode gerar na 

transformação do agir e, que por sua vez, pode gerar desenvolvimento tomando duas 

abordagens, uma tradicional e outra discursiva, ou seja, uma focada no ensino da língua por 

meio de estudos gramaticais e da tradução das palavras e outra concebendo a língua em 

situações dialógicas. A predominância do discurso interativo apontou a tomada de 

consciência sobre o meu agir, uma vez que no momento das aulas as ações foram vividas, 

porém não percebidas conscientemente. 

 De forma resumida, as análises do SOT 2 “Uso da L1 no Ensino da L2” e os STT 

recorrentes do tema indicam um movimento de reconhecimento da prática adotada e tomada 

de consciência sobre o uso demasiado da L1 no ensino da L2 durante as práticas com a SD 

para a leitura sobre o GT notícias. Concluímos que as causas que conduzem a esse agir 

advêm da insegurança com a LI e de representações trazidas de abordagens anteriores, 

principalmente com foco no ensino da LI por meio da tradução e gramática.  

 

 

3.2.2 Análise da terceira temática – aspectos sobre o material (SD)   

 

A terceira temática (SOT) identificada trata dos aspectos que geraram reflexões 

quanto a SD “Aspectos sobre o material (SD)” como dispositivo didático para o ensino da 

leitura em LI. Os principais conteúdos identificados nessa temática foram organizados em 

STT no quadro abaixo. 
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QUADRO Nº 21 – Síntese do SOT 3 – Aspectos sobre o material (SD) 

SOT 

SOT 3- Aspectos sobre o 

material (SD) 

STT 

3a –Reflexão na elaboração da SD. 

3b- Contexto atual da SD. 

3c- Reflexões sobre impedimentos ou dificuldades no trabalho com a SD. 

3d- Constatação do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da 

internet”. 

3e- SD com foco na leitura. 

3f- Especificidade do GT “notícias da internet”. 

3g- Importância de levar o GT “notícias” para sala de aula. 

3h- Concordância em trabalhar com “notícias”. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018).  

 

 Para análise do primeiro excerto sobre o SOT 03 – “Aspectos sobre o material (SD)” 

identificamos cinco (05) STT que organizamos no quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº 22 – SOT 3 – Aspectos sobre o material (SD)  
SOT 

SOT 3- Aspectos sobre o 

material (SD) 

STT 

3a –Reflexão na elaboração da SD. 

3e- SD com foco na leitura. 

3f- Especificidade do GT “notícias da internet”. 

3g- Importância de levar o GT “notícias” para sala de aula. 

3h- Concordância em trabalhar com “notícias”. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018).  

 

 A análise parte de uma solicitação da PO para que eu comente sobre como me senti e 

como me sinto vendo as gravações e de que forma essa prática contribuiu na apreensão dos 

alunos com relação ao gênero. A prática com a SD apresentou um engajamento muito 

grande entre os envolvidos. Posso dizer que me senti muito mais envolvida desenvolvendo 

essa proposta do que quando trabalhava com outras abordagens. 

 No início do excerto abaixo apresentamos a transcrição da aula contextualizando a 

solicitação da PO e em seguida nosso diálogo em AC sobre a prática analisada para melhor 

compreensão dos STT evidenciados. 

 

QUADRO Nº23 - Excerto 05 – SOT 03 - Aspectos sobre o material (SD) - STTs: 3a – 

Reflexão na elaboração da SD; 3e - SD com foco na leitura; 3f - Especificidade do GT 

“notícias da internet”. 3g - Importância de levar o GT “notícias” para sala de aula. 3h - 

Concordância em trabalhar com “notícias”   

ACS Seção de Autoconfrontação - página 30 

(Áudio) aula 06 – dia 15, minuto 20 

PP: nós vamos seguir essa estrutura aqui: oh, apresentada... nesse esquema que tem na 

folha... vocês perceberam que tem um esquema assim: oh, uma pirâmide invertida ali? ... 
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Então, o que que nós temos bem em cima, ad, é o quê? O que que é o ad? É o anúncio. 

Na sequência bem na ponta da pirâmide na parte mais alta da pirâmide “headline” que é 

o...? 

ALUNOS: título 

20 MINUTOS 

PP: Título. Depois nós temos o “lead” que são as informações mais importantes. “Body” 

que é o corpo do texto. “Details” os detalhes. E esta, a estrutura de uma notícia... tá bom? 

Ao lado nós temos mais anúncios, certo? “Follow” ... nós temos “archives” e embaixo, 

por último, nós temos os comentários. Então quando a gente sair da página da internet 

nós continuamos com esse esquema organizado aqui: oh, no papel e na nossa cabeça, de 

que é essa estrutura que ela apresenta/que tá apresentado, ok? 

ALUNOS: ok 

PP: Então nós temos ali o anúncio, a estrutura toda da notícia. Então agora o exercício 

quinze... “ad or advertisements”, “headline”: o título, “lead” tem a função de dar as 

informações mais importantes do texto no primeiro parágrafo e responde as perguntas: 

Who, whrere, when, how, why. “Body” apresenta o corpo do texto com as informações 

que reforçam o que foi apresentado no “lead” ou no título da notícia. “Details” o que que 

é “details”? Traz informações mais relevantes. Outras seções ainda podem estar inseridas 

na página como: “subscribe and follow” que demanda cadastro e pagamento para ter 

acesso irrestrito a todas as seções do jornal ou do blog. “Archives” são os links que ao 

acionar terá acesso a outros textos com outras notícias ou reportagens e, “comments” são 

os espaços para maior interação com o leitor, o qual é convidado a deixar uma opinião 

sobre o texto em forma de comentário... ((incompreensível)). De toda a explicação dessa 

página que nós trabalhamos agora, então no momento que a gente vai sair dessa página, 

nós temos essas informações aqui que vão nos ajudar a entender melhor a notícia, de 

como funciona e como é toda essa estrutura da notícia online, da notícia virtual, da 

notícia da internet, certo? E não impressa. Questão número dezesseis então pra vocês 

responderem. Does the information above help you to read the newsreport, why? Essas 

informações que a gente trouxe aí pra vocês que estão acima, ajudam o leitor a ler, a 

compreender a notícia? E por quê? Podem responder em português... ok?  [Marion se 

dirige a uma aluna] ((inaudível)) 

 

Transcrição da autoconfrontação – 06/03/2018 

 

PO: Gostaria que você comentasse um pouquinho como você se sentiu nesse momento da 

aula e agora como você se sente vendo e de que forma toda essa apresentação contribuiu 

ou não contribuiu na apropriação, na apreensão dos alunos com relação ao gênero, ou 

você acha que você falou, mas eles não... não sei se eles vão acompanhar tudo isso... 

então, assim, que você reflita sobre essa proposta. 

PP: Então, quando eu falo ali para eles que a gente... a ideia é que eles saiam com essa 

estrutura na cabeça, né, porque uma notícia é organizada assim... nesse esquema. 

PO: Que tem uma pirâmide invertida. 

PP: É, o que que vem em cima, o que que é na sequência, isso é uma coisa que eu quero 

que eles levem para a vida deles, para todas as vezes que eles forem ler uma notícia, tanto 

em língua materna quanto em língua estrangeira. Então eu acho que é mais uma vez 

confirmando aquela pergunta que você havia feito no começo, se é importante ensinar o 

gênero.  

PO: Uhum, porque ele é um dos elementos e ali você apresenta a estrutura... 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

 Esta aula aconteceu no laboratório de informática com o uso dos computadores no 

dia 15/08/2016. Eu trabalhava a notícia do Módulo II "Champion Golfer Rory Mcllroy 

Withdraws From Rio Games Over Zika Concerns”, e apresentava a estrutura da “pirâmide 

invertida” para melhor compreensão sobre a estrutura do GT notícias. Incentivei os alunos a 
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explorarem a página observando os demais elementos presentes (advertisements, coments, 

details, videos, chats, archives) de modo a perceberem a multimodalidade em torno dos 

textos caraterísticos da esfera midiática. 

 

IMAGEM Nº 02 -  Aula 06 (2ª parte)   -  15/08/2016 

  

 No plano global do texto temos dois tipos de discurso, dois planos enunciativos: 

discurso interativo e o relato interativo.  Eles estão organizados em sequências dialogais, 

pois como agente-produtoras (PO e PP) estamos envolvidas nessa interação verbal. Em 

ambos os planos temos a presença de unidades dêiticas referentes às protagonistas da 

interação “você, eu, a gente” de forma que o plano da enunciação pertence ao eixo da 

implicação, caracterizando o texto como interativo. Neste texto o tipo de discurso é disjunto 

do momento da interação, pois conto o que aconteceu em determinadas situações, recriando 

a situação de sala de aula, ou repetindo o que foi dito por mim ou pelos alunos “PP: Então, 

quando eu falo ali para eles que a gente...”.  Ele é também, conjunto e implicado uma vez 

que recriamos, eu e PO, um mundo conjunto ao da interação. O tempo verbal “falo” e o 

dêitico “ali, eles, a gente” apresentam o fato como sendo acessível a nós, protagonistas da 

interação de linguagem. Os fatos são mostrados, são expostos. 

 A partir da análise do plano global do texto evidenciamos os mecanismos de 

textualização que fazem as conexões marcando as articulações da progressão temática. As 

escolhas das unidades anafóricas no presente excerto estão relacionadas ao tipo do discurso 

(interativo), uma vez que utilizamos pronomes em primeira, segunda e terceira pessoa 
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acumulando um valor dêitico e anafórico pelas recorrências, particularmente dos “eu, você e 

eles”.  

 Os pronomes nominais “você” ora expressos pela PO (07 vezes), ora por mim (01 

vez) representam anáforas pronominais retomando as actantes da ação discursiva. A 

substituição “dos alunos” pelos dêiticos “eles, deles” constituem outra cadeia anafórica 

tecendo uma relação de co-referência. Mais uma cadeia anafórica é evidenciada pela 

introdução do sintagma nominal “o gênero” retomado pelo pronome “ele” expresso pela PO 

“Uhum, porque ele é um dos elementos e ali você apresenta as estruturas...” exercendo a 

função de retomada no desenvolvimento do texto. Da mesma forma introduzo uma nova 

unidade de significado “estrutura”, com a função de retomar essa unidade no decorrer do 

texto substituo por “esquema” referindo-me como o GT notícia se organiza. Por meio dos 

mecanismos de coesão nominal apresentados, o texto foi construído explicitando as relações 

de dependência entre os argumentos e os elementos referenciais. 

 Os mecanismos de coesão verbal “eu falo, eu quero, eu acho” asseguram a 

organização temporal do texto essencialmente pelo tempo verbal conjugado no tempo 

presente indicando meu agir linguageiro.   

 No fragmento, inicio minhas reflexões com o organizador argumentativo “então” a 

fim de estabelecer uma ligação com o tema “PP: Então, quando eu falo ali para eles que a 

gente... a ideia é que eles saiam com essa estrutura na cabeça, né, porque uma notícia é 

organizada assim... nesse esquema”. Além de outros conteúdos, a SD tem por objetivo 

ensinar o GT. Isto está evidenciado nas atividades propostas que demandam o conhecimento 

da estrutura e dos elementos composicionais do gênero. Meu agir linguageiro configura essa 

ação. Ao expressar-me “...porque uma notícia é organizada assim... nesse esquema” 

asseguro ter conhecimentos sobre o gênero, conhecimentos advindos dos estudos na 

elaboração conjunta do MDG sobre o GT “notícias da internet” e, posteriormente a produção 

da SD para a prática de leitura em LI.   

 Em seguida a PO complementa minha exposição acrescentando “PO: Que tem uma 

pirâmide invertida” referindo-se à “estrutura” ou o “esquema”. O conceito de “pirâmide 

invertida é aplicado no meio jornalístico para identificar textos em que a parte mais 

importante da notícia aparece no primeiro parágrafo. Ela é invertida porque, ao contrário da 

pirâmide física, o que é mais importante está no alto, no início do texto. Esta é uma 

característica marcante deste gênero, por isso, importante que seja ensinada. Ao dominar 
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esse conceito o aluno se apropria de uma importante ferramenta capaz de torná-lo mais 

eficiente e autônomo na leitura de notícias.  

 Complemento dizendo que gostaria que se apropriassem desse conteúdo para que 

transformassem em conhecimento e o levassem para a vida deles “PP:...isso é uma coisa 

que eu quero que eles levem para a vida deles, para todas as vezes que eles forem ler uma 

notícia, tanto em língua materna quanto em língua estrangeira...”. Nosso desejo é que os 

alunos consigam compreender como o GT notícias é organizado e utilizem esse 

conhecimento sempre que lerem uma notícia, justificando assim, a importância de ensinar o 

GT na sala de aula. Entendemos que ao apropriarem-se dos gêneros tornam-se mais capazes 

para o agir com a linguagem. O GT é que forma a articulação das práticas de linguagem 

como o eixo organizador da SD (CRISTOVÃO, 2009).  

 Apoiadas nos conceitos de Bakhtin (1997) sobre gêneros como enunciados 

relativamente estáveis que nasceram da necessidade de nos comunicar e que circulam na 

sociedade, entendemos que os textos se configuram em formatos semelhantes, independente 

se produzidos na língua materna ou na língua estrangeira. Sendo a escola a instituição 

educativa que se apoia na socialização dos saberes (DOLZ, 2013), compreendemos o ensino 

de gêneros ser uma tarefa da escola para que o aluno transforme e se transforme por meio da 

linguagem. Dessa forma, pelos estudos e reflexões por meio da AC concordamos que o foco 

das aulas de inglês deve estar em ensinar a LI com os GT e que a SD é um instrumento 

eficaz para isso. 

 Além das vozes explícitas (minha e da PO) temos as vozes dos alunos que ecoam no 

texto “os alunos, eles, deles” repetidas vezes, intervindo como agentes no percurso temático.   

 No enunciado “PP: ...isso é uma coisa que eu quero que eles levem para a vida 

deles...” as modalizações pragmáticas “quero que” auxiliam a evidenciar como o agir é 

representado em relação aos critérios de julgamento sobre uma das facetas que está sob 

minha responsabilidade. Borba (2002) classifica esse tipo de verbo como “verbos de ação-

processo”, porque busca uma mudança/transformação na condução de algo ou alguém. 

Dessa forma, meu agir está representado por uma prática que tem uma intenção pré-

estabelecida “...quero que eles levem para a vida deles...”. 

Em relação aos recursos para o agir, minha prática se materializa (MACHADO; 

BRONCKART, 2009) apoiada em instrumentos e capacidades. Além da SD em mãos, 

utilizo outros recursos exteriores (quadro negro, datashow, computadores) que dão suporte 

ao meu agir. Porém, tais ferramentas, por si só, não asseguram a efetividade do trabalho. São 
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necessárias as capacidades, ou seja, os recursos internos que disponho para a condução deste 

agir. Estão envolvidos meus processos mentais, comportamentais, minhas representações, 

atitudes, valores e, principalmente meus conhecimentos teóricos e práticos que foram 

construídos durante toda a minha trajetória profissional.  

 Concluo minha exposição sobre o fragmento reforçando sobre a importância de 

ensinar os GT na escola utilizando o “então” como um organizador textual de ligação, uma 

vez que aparece no meio do segmento “Então eu acho que é mais uma vez confirmando 

aquela pergunta que você havia feito no começo, se é importante ensinar o gênero”. Com 

isso, deixo claro meu posicionamento justificando meu agir. 

 Percebi que os alunos se sentiram mais responsáveis pela própria aprendizagem, pois 

não se tratava mais do professor ensinar e eles aprenderem gerando assim, autonomia. A 

construção dos conhecimentos foi conjunta.     

 A voz expressa pela PO “Uhum, porque ele é um dos elementos e ali você apresenta 

a estrutura...” traduz uma avaliação positiva reforçando inclusive esse fato quando 

acrescenta “porque ele é um dos elementos e ali você apresenta a estrutura.”. A voz da PO 

deixa pistas de que meu agir foi intencional, ou seja, no nível semântico agi com finalidade, 

com intenção específica, a de ensinar o gênero.  

 A análise do excerto nos conduziu a reflexão sobre os STTs advindos do SOT 03 que 

trata dos aspectos sobre o material (SD). Refletimos sobre a elaboração da SD com foco na 

leitura, especificidades do GT “notícias da internet”, a importância de levar o GT “notícias” 

para sala de aula e a concordância em trabalhar com “notícias” como desmembramentos do 

SOT. As reflexões indicam que a proposta desenvolvida com SD para o ensino de leitura em 

LI apresenta resultados positivos contribuindo para apropriação dos alunos.  

  A partir do SOT 3 Aspectos sobre o material (SD), apresentamos a análise do 

segundo excerto sobre a temática. Refletimos acerca do STT 3d que evidencia a necessidade 

de um tempo maior para a prática com o GT “notícias da internet”, conforme indicação do 

quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº 24 – SOT 3 - Aspectos sobre o material (SD) 
SOT 

SOT 3- Aspectos sobre o 

material (SD) 

STT 

3d- Constatação do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da 

internet”. 

 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018).  
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 Nesse excerto, comento sobre aspectos que gostaria de refletir junto a PO sobre a SD 

que tratava do GT “notícias da internet”. Busco compreender quais impedimentos ou 

aspectos negativos surgiram no decorrer da prática com esta SD. Aponto uma determinada 

situação em que a notícia mencionava um fato que poderia acontecer, porém ao abordá-la 

em sala de aula nada do previsto tinha acontecido, sendo este o ponto que gerou um 

desconforto na prática. 

 No início do excerto apresentamos a transcrição da aula para contextualizar a 

solicitação da PO e em seguida nosso diálogo em AC sobre a prática analisada.   

 

QUADRO Nº 25 - Excerto 06 – SOT 03 - Aspectos sobre o material (SD) - STT 3d - 

Constatação do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet” 

ACS Seção de autoconfrontação – pag 14 

 

(Áudio) - Aula 7  (2ªparte)  - 22/8/2016  

 

PP: ...from the other countries… will take risk to come to Brazilian Olympic Games. 

Então olha como é interessante, quando nós pensamos essa pergunta… quando nós 

pensamos essa pergunta. Você acha que atletas de outros países, eles correm riscos 

vindo para os jogos Olímpicos do Brasil? Quando nós pensamos essa pergunta... 

[Marion se aproxima do slide e aponta para o mesmo] as olimpíadas ainda não 

estavam acontecendo. Então a gente não sabia o que que estaria por vir, e o que que 

os atletas mesmo... poderiam pensar sobre isso e hoje o contexto é outro. Hoje os 

jogos já terminaram. Ontem foi o encerramento. Então hoje a nossa resposta é 

diferente da resposta que nós daríamos alguns dias atrás... ((bate o sinal)) (bateu já). 

 

Transcrição da autoconfrontação – 06/03/2018 

 

PP: Então, eu queria ter observado assim, com o contexto, quais os impedimentos, 

ou algumas coisas, assim, que foram, assim também, negativas. Negativas não, mas 

em relação ao material eu percebi, eu separei aqui um excerto onde nós estamos 

falando das Olimpíadas como se elas fossem acontecer e elas já tinham acontecido. 

Então, talvez ali ficou um pouco estranho. Porque nós demoramos mais do que a 

gente tinha previsto. Então quando os jogos já tinham acabado eu ainda estava 

falando da Zika vírus, que seria um empecilho para eles virem pro Brasil, eles já 

estavam voltando, não tinha acontecido absolutamente nada, ninguém foi... e a gente 

ainda estava falando das possibilidades daqueles que deixaram de vir, então eu achei 

isso um ponto negativo. 

PO: O que você faria hoje para mudar isso? 

PP: Hoje eu tenho consciência de que eu preciso de mais tempo, ainda mais... tanto é 

que eu já mudei no meu planejamento esse ano. Eu escolhi, selecionei o gênero para 

um trimestre, para poder trabalhar melhor. Eu já li também sobre isso, eu não sei 

quem, mas eles falam que a gente não precisa esgotar um gênero. Mas a minha 

intenção não é esgotar o gênero ampliando o meu tempo. 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

O excerto que discutimos faz parte do Módulo II sobre a notícia: "Champion Golfer 

Rory Mcllroy Withdraws From Rio Games Over Zika Concerns”, disponibilizada no site 

http://www.huffingtonpost.com/entry/rory-mcilroy-rio-games_us_576a56ae-
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e4b065534f481fd.  A notícia expõe um discurso conflituoso sobre o tema, pois apresentava 

uma visão negativa sobre o país abordando a doença causada pela Zica vírus, alertando 

sobre os riscos que os atletas de outros países corriam de serem contaminados ao virem para 

os Jogos Olímpicos. Citava um atleta famoso de golf que deixou de participar da competição 

tendo como argumento “o medo de contagiar-se pelo vírus”. Não tínhamos, entre nós 

brasileiros, essa percepção, uma vez que os jogos aconteceriam no inverno, período não tão 

comum à proliferação do vírus. Para nossos alunos, especificamente com os quais 

desenvolvemos essa prática, a notícia está distante da realidade, principalmente porque ela 

visa ampliar a visão negativa sobre o nosso país. Tais aspectos, sobre os discursos explícitos 

e implícitos, foram bastante explorados durante a leitura e análise das notícias, bem como no 

desenvolvimento das atividades apresentando pontos de vista diferentes sobre um mesmo 

tema. Elaboramos atividades que exploravam as capacidades de significação para refletir 

sobre estes aspectos ideológicos do texto. De modo especial, uma das notícias discutida no 

módulo anterior apresentava países apoiando os jogos no Brasil, iluminando seus pontos 

turísticos com as cores verde e amarela. Refletimos sobre os diferentes propósitos de cada 

texto. 

 Percebemos que o problema evidenciado neste STT “3d - Constatação do tempo 

insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet” ocorre devido à extensão dos textos. 

Geralmente são textos que demandam maior tempo para análise e compreensão. Vários 

fatores nos levam a refletir sobre isso: talvez por serem textos mais extensos mesmo, por não 

ter sido trabalhado dessa forma ainda com esses alunos, pela abordagem com o GT 

“notícias” ser mais complexa, por ser um gênero que demanda conhecimento tanto da 

realidade quanto da linguagem a ser utilizada, por obstáculos na compreensão do texto 

escrito advindos da dificuldade com a LI ou, por não lerem notícias. Todas essas 

possibilidades nos levam a refletir sobre o trabalho realizado e o real do trabalho (CLOT, 

2007) e que, só se tornaram visíveis pelo processo da AC que privilegia a interação e leva à 

tomada de consciência pelos conflitos que vão surgindo. 

Evidenciamos no trecho “PP: Porque nós demoramos mais do que a gente tinha 

previsto” a distância entre o “trabalho prescrito” e o “trabalho realizado” (CLOT, 2007). 

Recorremos aos ergonomistas nos propondo a reelaborar as prescrições visando encontrar 

um ponto comum entre o que foi prescrito e o que foi realizado neste contexto de trabalho 

(SAUJAT 2002). 
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O discurso é interativo, constituído por comentários sobre a prática com a presença 

de unidades dêiticas que se referem a nós duas, protagonistas da interação, num tempo 

conjunto ao da interação e disjunto do mundo ordinário. Os verbos no tempo passado 

“percebi, demoramos, achei etc” como marcadores temporais indicam o tempo disjunto, 

pois estou relatando o ocorrido em um tempo distante do ato da produção do enunciado, do 

discurso produzido na AC. 

Neste excerto, a voz da PO quase não aparece. Apenas em um (01) turno de fala, 

uma (01) linha transcrita enquanto minhas falas ocupam quinze (15) linhas. Justifico isso 

por estar introduzindo a temática, bem como, respondendo à pergunta da PO. Percebi a 

necessidade de um tempo maior para realizar a prática com a SD em sala. Isso só foi 

verificado após a gravação e reflexão sobre meu agir durante as aulas corroborando assim, 

com a teoria que respalda nossos estudos, de que as ações humanas não podem ser 

aprendidas no fluxo contínuo do agir apenas pela observação das condutas e sim, por meio 

da análise das interpretações dessas condutas (BRONCKART, 2004). Portanto, há um 

processo que demanda compreender desde a construção do material, 

a avaliação inicial, as especificidades do gênero notícias, que tornam as informações 

desatualizadas, o tempo maior por não haver ainda familiaridade com a complexidade do 

gênero e textos mais longos e, o contexto dos textos. 

No nível dos mecanismos de textualização observamos que o organizador 

argumentativo “então” é utilizado para sintetizar o episódio que foi relatado “PP: então eu 

achei isso um ponto negativo”. Já o dêitico temporal “hoje” marca a progressão do nível 

temático exercendo uma função de conexão entre o início das aulas e o tempo atual. “PP: 

Hoje eu tenho consciência de que eu preciso de mais tempo, ...”  

A coesão nominal marca o texto pela relação dos sintagmas nominais ou pronomes 

organizados em cadeias anafóricas inseridas nas estruturas assumindo determinadas funções 

sintáticas (sujeito, complemento). Os sintagmas nominais e pronomes aos quais nos 

referimos são os mesmos do nível enunciativo designando as vozes, apontados no nível 

enunciativo.  

Após concordar com as reflexões que trago, a PO questiona o que eu faria hoje para 

mudar isso. O agir anterior funcionou como pré-requisito para outros “agires”. Tendo 

percebido a necessidade de um tempo maior para desenvolver o trabalho com esse gênero 

respondo que já mudei meu planejamento (Plano de Trabalho Docente – PTD) 

disponibilizando um trimestre para trabalhar com cada GT. Este modo de agir apresenta 
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referências a atos que se encontram em curso no momento da enunciação indicados por 

locuções verbais e pela utilização dos verbos e auxiliares “já mudei, escolhi, selecionei, já 

li”, evidenciando que a tomada de consciência gerou mudanças na minha ação docente. “PP: 

... tanto é que eu já mudei no meu planejamento esse ano. Eu escolhi, selecionei o gênero 

para um trimestre, para poder trabalhar melhor. Eu já li também sobre isso...” As 

recorrências do verbo em primeira pessoa do singular, no tempo disjunto, marcam a minha 

implicação nos atos constituintes do agir classificando o texto como um relato interativo. 

Portanto, sob o tema levantado é notória minha tomada de consciência assistindo as 

gravações e no momento da AC, bem como, durante a escrita da dissertação. 

No nível enunciativo observamos a presença das vozes do autor empírico “eu, minha, 

meu”, vozes sociais dos alunos “eles” (alunos), “eles” (atletas olímpicos que vieram), 

“daqueles” (atletas olímpicos que deixaram de vir), “ninguém” (atletas, equipes técnicas), 

“elas” (Olimpíadas), “não sei quem” e “eles” (teóricos), “a gente” (PO e PP), “a gente” (eu 

e os alunos), “a gente” (eu e professores). No fragmento temos também, a voz social dos 

autores pesquisadores cujas teorias respaldam nosso trabalho. Quando digo “Eu já li também 

sobre isso, eu não sei quem, mas eles falam que a gente não precisa esgotar um gênero” 

refiro-me aos saberes advindos dos estudos. A voz social dos alunos e da PO ecoam no 

texto, uma vez que não assumo o conflito, sozinha. Envolvo os alunos no contexto pelo uso 

do pronome “nós”, bem como ao utilizar “a gente” refiro-me a ação conjunta com a PO, 

envolvida no processo da elaboração da SD. 

Por meio do modalizador apreciativo “PP: então eu achei isso um ponto negativo”, 

expressando um julgamento subjetivo de cunho negativo, nos convencemos que o tempo foi 

insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet”.   

Os níveis analisados anteriormente permitem inferir na análise do nível semântico, 

uma vez que incidem sobre os mecanismos de responsabilização enunciativa em geral 

(MACHADO; BRONCKART, 2009). Evidenciamos a presença de dois planos enunciativos. 

O primeiro encaixado sob o outro, com um “eu” referente à minha interação com a 

pesquisadora e um outro “eu” interagindo com os alunos.  

Por meio da análise do plano global identificamos as actantes envolvidas na 

produção dos enunciados, bem como o papel que cada uma executa de acordo com as 

categorias do agir. A sequência argumentativa ou explicativa por mim construída permite 

inferir que considero o conteúdo temático abordado coerente, de fácil compreensão e as 

reflexões em torno dele muito pertinentes.   
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Passamos a analisar mais um excerto abordando o mesmo STT: “3d - Constatação 

do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet”.  

 

QUADRO Nº 26 - Excerto 07 -   SOT 3 - Aspectos sobre o material (SD) 

STT: “3d - Constatação do tempo insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet” 

ACS Autoconfrontação – páginas 15 e 16 

 

PO: (...) mas aí também demorou muito mais do que a gente queria, né, porque 

aquilo que era para ser feito em uma aula, por exemplo, a avaliação inicial, 

foram duas aulas e meia, né? Quer dizer, ali a gente já viu que havia uma 

dificuldade, um empecilho grande, não é? 

PP: E o que a gente tinha previsto de trabalhar foi o dobro de aulas, foi mais que 

o dobro. 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 A PO comenta sobre a demora na prática com a SD. De início é possível perceber a 

constatação de que o fator tempo gerou alguns problemas. No excerto é notório, conforme 

evidenciado no plano global da AC, por meio do STT 3d – Constatação do tempo 

insuficiente para a SD com o GT “notícias da internet” o tempo insuficiente. Evidenciamos 

assim o trabalho real (CLOT, 2007) conforme o planejamento e produção da SD, que o 

trabalho planificado conjuntamente desde a avaliação inicial com o GT “notícias da internet” 

não aconteceu conforme as ações desenvolvidas em sala, sinalizando assim, as condições 

entre o afastamento do trabalho realizado em relação ao planificado. 

 As marcas linguísticas utilizadas para se referir ao coletivo imediato “a gente” (02) 

evidenciam uma forte implicação da PO na realização do agir, identificando e 

compartilhando as responsabilidades pelas ações realizadas, exercendo junto comigo este 

papel em sua própria formação continuada. Os dêiticos temporais e espaciais “aí”, e “ali” 

usados para indicar quando e onde a ação foi realizada marcam também esse envolvimento 

na tarefa indicando uma sequencialidade da ação. 

No SOT relacionado ao trabalho com a SD com o GT “notícias da internet” como 

algo a ser repensado, concluímos que há necessidade do tempo para o desenvolvimento de 

uma SD com o GT “notícias da internet” ser ampliado. 

O GT notícias é um gênero muito importante que circula facilmente em nosso meio 

fazendo parte do cotidiano das pessoas. Tem suas particularidades como cada gênero tem. 

Na temporalidade, a notícia perde sua validade com o tempo, como ocorrido em nosso 

trabalho, mas por outro lado, não, porque ainda assim ela apresenta muitas questões 

pertinentes a tratar, como por exemplo, o tema da Zika vírus e a forma como a notícia 
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apresentou a situação, principalmente por seus aspectos ideológicos. A escola deve explorar 

esse GT, pois constantemente aparece em questões de vestibular, ENEM, avaliações 

externas, bem como, trata-se de um gênero acessível aos alunos, presente no dia-a-dia e 

importante para a consciência e para a leitura crítica dos alunos. 

Concluindo nossas análises, as reflexões sobre o SOT 3 Aspectos sobre o material 

(SD) e STT advindos desta temática, indicaram a necessidade de estender o tempo para o 

trabalho com o GT “notícias da internet”, tendo em vista serem textos extensos que 

demandam maior tempo para análise e compreensão. As reflexões também apontaram a SD 

como um instrumento potencializador para a prática com os gêneros para o ensino de leitura. 

Instrumento este capaz de tornar o aluno coautor de sua aprendizagem desenvolvendo 

autonomia na leitura de notícia em LI e capaz de desenvolver o senso crítico.   

Em seguida, apresentamos a quarta temática denominada de SOT 4 “Aspectos sobre 

a prática a serem consolidados.” 

 

 

3.2.3 Análise da quarta temática - SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem 

consolidados 

  

A quarta temática identificada trata dos aspectos que geraram reflexões quanto a SD 

SOT 4 “Aspectos sobre a prática a serem consolidados”. Os principais conteúdos 

identificados nessa temática foram organizados em STT num quadro geral abaixo. 

 

QUADRO Nº 27 – Síntese do SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT 

 4 a - Recursos práticos:  

4 a 1 - circular pela sala; 

4 a 2 - disposição das carteiras; 

4 a 3 - interação com alunos; 

4 a 4- recursos didáticos: material extra (jornal). 

 4 b - Recursos metodológicos: 

4 b 1- mostra diferença (física) jornal impresso e on line; 

4 b 2- mostra a diferença notícia on line e impressa (multimodal); 

4 b 3- utiliza estratégias de leitura;  

4 b 4- auxilia com vocabulário; 

4 b 5- retoma os conteúdos à cada aula; 

4 b 6- orienta não traduzir palavra por palavra. 

 4c. Interesse dos alunos pela proposta com SD. 

 4d. Dedicação e vontade de ensinar 

 4e. Boa aceitação e participação dos alunos com a SD. 
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 4f.Constatação dos avanços metodológicos com a SD. 

 4g.Constatação da diferença entre o trabalho com SD e LD para alunos. 

 4h.Constatação da diferença entre o trabalho com SD e LD para a professora. 

 4i. Comparação ensino LM e L2 

 4j. Aspectos culturais como um objetivo para ensino da L2. 

 4k. Questionamento de como se sentiu trabalhando a proposta com SD. 

 4l. Preocupação com a aprendizagem dos alunos. 

 4m.Conhecimento e segurança ao abordar o GT. 

 4n. Constatação da necessidade de conhecer o GT. 

 4o.Constatação dos avanços dos alunos na autonomia em leitura com a SD 

 4p. Constatação da aprendizagem e consequentemente de desenvolvimento pela 

professora. 

 4q.Reflete fazendo a devolutiva da Avaliação Inicial com os alunos. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

   

 Para a análise do primeiro excerto sobre o SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem 

consolidados organizamos os STT identificados, no quadro abaixo. Aspectos estes que 

configuram meu agir diante da prática com SD para o ensino de leitura.  

   

QUADRO Nº 28 – SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados  
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT  

 4 a - Recursos práticos:  

4 a 1 - circular pela sala; 

4 a 2 - disposição das carteiras; 

4 a 3 - interação com alunos; 

 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 O primeiro excerto sobre o SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

tem por objetivo verificar algumas ações realizadas durante o desenvolvimento da SD. A 

aula evidenciada reflete as práticas que aconteceram no dia 29/08/2016. Retomei o texto da 

aula anterior, as questões utilizadas e corrigidas, portanto finalizando o módulo II. Na 

sequência iniciamos o Módulo III com o texto “Jamaica Olympic gold medallist Kemar 

Bailey-Cole reveals he has Zika vírus” postada no site 

https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-

jamaica-sprinter, trazendo neste módulo, atividades que contemplassem as CLD focando no 

tempo verbal recorrente nos textos. Distribui o texto  e solicitei que observassem a imagem 

projetada e que comentassem sobre a primeira questão (o que compreenderam dela) 

relacionada com o título e a imagem. Li com os alunos o texto em inglês e, com auxílio das 

estratégias de leitura a cada uma das sentenças, apresentava as palavras desconhecidas para a 

compreensão do texto. Encaminhei as questões a serem executadas, orientando sobre cada 

https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter
https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/25/kemar-bailey-cole-zika-rio-olympics-jamaica-sprinter


137 
 

uma delas. Acompanhei os alunos enquanto desenvolviam as atividades, monitorando 

coletiva e individualmente. 

 Apresentamos abaixo o excerto analisado sobre o SOT 4 - Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados.  

  

QUADRO Nº 29 - Excerto 08 – SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados. 

4a – recursos práticos: 4 a 1 - circular pela sala; 4 a 2 - disposição das carteiras e 4 a 3 - 

interação com alunos 

ACS Autoconfrontação - página 17 

 

PP: Eu acho um aspecto positivo que eu circulo pela sala, né? 

PO: Sim. Uhum, muito bom. E a forma como eles estão sentados, um 

tentando, acho que, ajudar o outro, né, há uma maturidade na turma pelo 

jeito, não? 

PP: Sim. E eles perguntam pra mim, eu respondo de boa, nós temos um 

relacionamento legal, acho uma interação boa com a turma. Eles não têm 

problema em me chamar, eu não tenho problema pra conversar com eles. 

PO: E a gente vê que eles estão, assim, muito interessados em fazer. 

Você sentiu, assim, esse interesse, essa recepção positiva perante essa 

proposta ou eles tinham momentos que não queriam mais, e... 

PP: Não, eu achei, assim, que talvez por ela ter ficado um pouco extensa, 

acho que eles cansaram um pouco. Mas não em relação à proposta. 

Porque eles gostaram... a gente foi para o laboratório de informática, 

todas as minhas aulas com Datashow, tudo organizado em slides, os 

textos todos em slides, os exercícios também eu coloquei nos slides para 

melhorar a nossa comunicação, né? Porque se não você fica ali com o 

texto na mão falando: “Ó o exercício tal, olha lá na folha tal”. Assim não, 

assim eu ia para o quadro e mostrava, então tem vários excertos aqui que 

eu separei que mostram isso. Que eu faço isso. E eu gosto de fazer isso, 

sabe? 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

Conforme exposto nas gravações, o excerto refere-se ao momento que circulo pela 

sala de aula em atendimento aos alunos. Existe uma interação muito boa entre nós e entre 

eles mesmos. Eles formam grupos aleatórios pela sala, conforme vão se identificando. Os 

alunos receberam tranquilamente as atividades propostas e as desempenham naturalmente 

sem maiores dificuldades. 

A imagem a seguir ilustra as ações descritas. 

 

   IMAGEM Nº03 -   Aula 09 (1ª parte)  -  29/08/2016 
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 O plano global do texto aponta um discurso interativo entre mim e a PO organizado 

em sequências dialogais marcadas pelos dêiticos de pessoa “eu, a gente, você, minhas” que 

marcam nossa implicação como agentes produtoras do texto. A organização discursiva neste 

diálogo remete ao mundo disjunto do mundo ordinário conforme o relato da PO sobre a 

maneira como os alunos estão dispostos na sala de aula “PO: Sim. Uhum, muito bom. E a 

forma como eles estão sentados, um tentando, acho que, ajudar o outro, né, há uma 

maturidade na turma pelo jeito, não?”. Ao mesmo tempo recriamos o mundo conjunto da 

interação no momento da AC. 

  O excerto analisado indica meu agir linguageiro “PP: eu respondo de boa e um agir 

prático “PP: a gente foi para o laboratório de informática”, “todas as minhas aulas com 

Datashow, tudo organizado em slides”. Os sintagmas verbais indicam a utilização de 

instrumentos para o meu agir “PP: eu coloquei nos slides para melhorar a nossa 

comunicação, né?”.  

Observamos que a interação verbal da linguagem oral é permeada de recursos que 

articulam os enunciados do texto por uma recorrência significativa dos marcadores 

conversacionais. Aproximam-se do discurso informal cotidiano e estabelecem elos entre os 

enunciados ocupando posições iniciais, médias e finais nos turnos de fala conforme 

apresentado: 

 

                       “PP: Eu acho um aspecto positivo que eu circulo pela sala, né? 
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PO: Sim. Uhum, muito bom. E a forma como eles estão sentados, um 

tentando, acho que, ajudar o outro, né, há uma maturidade na turma pelo 

jeito, não? 

PP: Sim. E eles perguntam...” 

 

Os verbos “circulo” e “estão sentados” expressam atividades físicas, minha e dos 

alunos (BORBA, 2002). Já o verbo “perguntaram”, que envolve operações psíquicas 

necessárias para avançar na apreensão de capacidades de linguagem. Essa compreensão 

contribui para a caracterização dos modos de agir nas situações representadas no segmento, 

em como os meus direcionamentos conduzem a aula com a SD e como se caracteriza o agir 

dos alunos. Esta interação física e linguageira provê um espaço oportuno que favorece a 

aprendizagem por meio da SD sobre notícias.   

 Logo no início do fragmento utilizo um modalizador apreciativo “PP: Eu acho um 

aspecto positivo que eu circulo pela sala, né?” tentando clarificar minha ação, de modo a 

posicionar-me diante dessa ação. Porém, busco aprovação da PO ao concluir a frase com a 

expressão informal, característica da linguagem oral, “né?” A PO, por sua vez, concorda 

com o exposto utilizando o modalizador apreciativo “Sim. Uhum, muito bom” e acrescenta 

que a maneira como os alunos estão dispostos favorece a interação entre eles mostrando 

maturidade da turma. “PO: E a forma como eles estão sentados, um tentando, acho que, 

ajudar o outro, né, há uma maturidade na turma pelo jeito, não?” Neste fragmento, no 

nível de textualização constatamos que o substantivo “alunos” é substituído pela anáfora 

pronominal “eles”, bem como “ajudar o outro”. Isso representa que assumem um agir com 

responsabilidade uns perante os outros demonstrando engajamento na compreensão de 

textos de circulação social em inglês. A anáfora nominal “a turma”, outro mecanismo 

enunciativo utilizado ao referir-se ao(s) mesmo(s) participante(s), articula a progressão 

temática do texto no nível da infra-estrutura por meio da coesão nominal.  

 No nível enunciativo percebemos que as escolhas pelos pronomes expressam as 

vozes presentes no texto. Além da voz das autoras empíricas percebemos a voz social dos 

alunos “PO: ...um tentando, acho que, ajudar o outro, eles, a turma”. 

 No fragmento “PO: E a gente vê que eles estão, assim, muito interessados em fazer. 

Você sentiu, assim, esse interesse, essa recepção positiva perante essa proposta ou eles 

tinham momentos que não queriam mais, e...” a PO aponta perceber o interesse dos alunos 

pela proposta como um aspecto positivo. Sou envolvida neste contexto pela PO com “a 

gente” para resgatar percepções conjuntas. 
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 De início, quando questionada sobre o interesse e sobre a recepção dos alunos diante 

da proposta surge uma pequena dúvida, mas por conta do tempo que ficou extendido, não 

pela proposta em si, conforme o fragmento “PP: Não, eu achei, assim, que talvez por ela ter 

ficado um pouco extensa, acho que eles cansaram um pouco. Mas não em relação à 

proposta. Porque eles gostaram...”. O advérbio de negação refere-se ao questionamento 

anterior feito por PO sobre a proposta e se em alguns momentos os alunos não queriam 

continuar. Utilizo as modalizações apreciativas “eu achei” referindo-me à SD ter ficado 

extensa, porém este modalizador vem seguido do modalizador lógico “talvez”, apontando 

para uma incerteza, de modo que não estamos diante de uma afirmação. De semelhante 

modo, o modalizador apreciativo “acho que” relacionado aos alunos terem cansado um 

pouco pelo motivo da SD ter ficado um pouco extensa surge com maior consistência, 

embora tenha utilizado os advérbios “um pouco” suavizando esta afirmação. 

 Os próximos aspectos são apontados como positivos na prática da SD. Como 

conclusão, afirmo que gosto de fazer dessa forma “PP: ...Que eu faço isso. E eu gosto de 

fazer isso, sabe?” utilizando a modalização apreciativa “eu gosto” avaliando o meu agir 

como bom, portanto positivo. 

 Por meio das pistas deixadas após a análise dos aspectos sobre a infraestrutura geral 

do texto podemos interpretar os posicionamentos enunciativos do texto. Pela análise do 

plano discursivo identificamos os actantes, ou seja, as pessoas implicadas no agir na situação 

de AC (eu e PO) e na situação do contexto de produção dos textos (eu e alunos do 3ª ano), 

bem como o agir e os modos do agir de cada actante “PP...eu circulo pela sala”, “um 

tentando, acho que, ajudar o outro”, “eu respondo”, “a gente foi para o laboratório”, 

“coloquei nos slides”, “ia para o quadro”, “eu faço”, “eu gosto”. Estes agires se 

configuram em linguageiros e praxiológicos. Os modos de agir foram determinados por 

motivos internos, ou seja, tivemos intenções orientadas por instrumentos externos e recursos 

internos, como os conhecimentos sobre as práticas advindas da experiência profissional.  

  Prosseguimos com a análise de mais um excerto tratando ainda do SOT 04 Aspectos 

sobre a prática a serem consolidados apresentando o STT 4a – recursos práticos: 4 a 4- 

recursos didáticos: material extra (jornal) e 4 b – Recursos metodológicos: 4 b 1- mostra 

diferença (física) jornal impresso e on line; 4 b 2- mostra a diferença notícia on line e 

impressa (multimodal); 4 b 3- utiliza estratégias de leitura;  4 b 4- auxilia com vocabulário; 

4 b 5- retoma os conteúdos à cada aula,  como sendo estas algumas ações que configuram 

meu agir. 
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 QUADRO Nº 30 – SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem consolidados – 

4a – recursos práticos e 4 b – recursos metodológicos (1) 
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT 

 4 a - Recursos práticos:  

 

4 a 4- recursos didáticos: material extra (jornal). 

 4 b – Recursos metodológicos: 

4 b 1- mostra diferença (física) jornal impresso e on line; 

4 b 2- mostra a diferença notícia on line e impressa (multimodal); 

4 b 3- utiliza estratégias de leitura;  

4 b 4- auxilia com vocabulário; 

4 b 5- retoma os conteúdos à cada aula; 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

 No próximo excerto apresentamos uma situação em que trago para a sala de aula um 

jornal impresso a fim de mostrar para os alunos como as notícias se apresentam nessa 

configuração, algumas semelhanças e diferenças sendo elas impressas ou virtuais. A notícia 

não era a mesma, porém, sobre o mesmo atleta da notícia do módulo, a da internet. A aula 

aconteceu no dia 22/08/2016 trabalhando com o Módulo II (2º parte). O título da notícia era: 

"Champion Golfer Rory Mcllroy Withdraws From Rio Games Over Zika Concerns”, 

disponibilizada no site http://www.huffingtonpost.com/entry/rory-mcilroy-rio-

games_us_576a56ae-e4b065534f481fd.  As atividades abordavam as capacidades 

discursivas solicitando conhecimentos sobre a estrutura e a organização do texto onde os 

alunos deveriam localizar cada uma das partes (byline, headline, placetime, lead, logotype) 

mobilizando conhecimentos sobre as operações e recursos de linguagem para a compreensão 

do GT notícias. Foi uma prática interessante que despertou o interesse dos alunos. Alguns 

solicitaram o jornal impresso para manuseá-lo.      

 A imagem a seguir ilustra a prática mencionada. 

 

IMAGEM Nº 04 – Aula 07 (2º parte) -   22/08/2016 
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   Apresentamos o excerto mencionado e alguns aspectos analisados tratando do SOT 4 

Aspectos sobre a prática a serem consolidados. 

   
 

QUADRO Nº 31 - Excerto 09 - SOT 4 Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

4a - recursos práticos e 4b - recursos metodológicos  

ACS Autoconfrontação - página 18 

 

PP: Tem uma parte que eu trago o jornal quando a gente fala do... Olha, 

eu trago o jornal, primeiro eu falo da diferença da notícia que está no 

computador, online e como ela aparece, e aí eu trago o jornal impresso 

com uma notícia do [...]. Não é a mesma notícia, mas é uma notícia, para 

mostrar para eles, que, né? 

PO: Que legal. Muito bom. 

 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Como o GT é a “notícia da internet” comento que eu trouxe jornal impresso para 

explicar os elementos que constituem este GT em diferentes suportes. Esse modo de agir faz 

referência aos conhecimentos trocados no momento da interação, conhecimento relativo aos 

GT notícias “on line e impressa”, portanto saberes relativos ao trabalho pedagógico. 

 O discurso que marca o texto é interativo intercalado por nossos turnos de fala (meu 

e da PO), como agentes produtoras do texto envolvidas na interação. Nesta organização 

discursiva o mundo é disjunto “PP: Olha, eu trago o jornal, primeiro eu falo da diferença 

da notícia...”, tendo em vista que relato a atividade conforme realizada em sala e é conjunto 

quando recriamos a situação no momento da AC.  
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 Os verbos “trago” e “mostrar” expressam um agir praxiológico e o verbo “falo” 

expressa um agir linguageiro. A utilização desse recurso evidencia que busco por outras 

maneiras de possibilitar a aprendizagem dos alunos, neste caso, por meio de comparações 

entre os dois tipos de notícias e entre o suporte aos quais eles veiculam. “PP: Olha, eu trago 

o jornal, primeiro eu falo da diferença da notícia que está no computador, online e como 

ela aparece, e aí eu trago o jornal impresso com uma notícia ...”. 

 Observamos um fator interessante a respeito do sintagma nominal “jornal”. A 

repetição da palavra se dá por três vezes na mesma frase. Não foi estabelecida uma cadeia 

anafórica nesta construção discursiva. Inferimos que essa escolha lexical acontece para dar 

ênfase na ação de trazer o jornal impresso a fim de apresentar os dois tipos de suporte que 

acolhem o gênero.   

 Além das nossas vozes presentes no discurso temos a voz implícita dos alunos 

marcada pelo dêitico de pessoa “eles” “PP: ...uma notícia para mostrar para eles, que...”. 

 Por meio do modalizador apreciativo a PO aprova a ação “Que legal. Muito bom”. 

 A partir da análise dos níveis organizacional e enunciativo identificamos meu agir 

imbricado na atividade docente que desempenho. A ação materializada ao trazer o jornal 

impresso para a sala de aula tem como motivo e intenção proporcionar outras possibilidades 

que contribuam com a aprendizagem dos alunos. Esse agir se ampara na utilização de 

recursos externos (jornal impresso, computador), bem como recursos internos tais como os 

conhecimentos necessários para a prática com SD. 

O seguinte excerto reforça o SOT Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

envolvendo algumas ações desenvolvidas com os alunos a fim de compreenderem melhor os 

textos e desenvolverem com mais autonomia as atividades, bem como a maneira positiva 

como receberam a proposta da SD, conforme o quadro a seguir. 

 

QUADRO Nº 32 –SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem consolidados 
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT 

 4c.Interesse dos alunos pela proposta com SD. 

 4d.Dedicação e vontade de ensinar 

 4e.Boa aceitação e participação dos alunos com a SD. 

 4f.Constatação dos avanços metodológicos com a SD . 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 
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 O excerto seguinte direciona para mais algumas análises sobre o SOT 4 – Aspectos 

sobre a prática a serem consolidados. Nesta parte da aula comentamos sobre a última aula 

se tornar mais curta do que as demais. Tenho em mãos um jornal impresso e slides 

projetados com a notícia “on line”.  

  

QUADRO Nº 33 - Excerto 10 - SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

STTs  4c – interesse dos alunos pela proposta com SD; 4d - dedicação e vontade de 

ensinar; 4e – boa aceitação e participação dos alunos com a SD; 4f - constatação dos 

avanços metodológicos com a SD. 

ACS Seção de Autoconfrontação – página 20 

PP: Com certeza. Retomada de conteúdos, sempre eu faço, de uma aula para a outra, 

porque aqui eu dava duas aulas na segunda-feira. Eu dava a primeira e a última. Então 

monta o datashow, daí vem para a última... A última virava em quase nada. 

PO: Sim. Ela era mais curta mesmo. Mas eu vejo em você uma vontade muito grande 

de ensinar, né, e eu vejo que você tem uma dedicação grande. E certamente os alunos 

veem isso, e também respondem positivamente a partir disso, né? E a proposta com a 

sequência didática, pelo que você disse, eles receberam bem, não é? Então, eu acho que 

caminhando com todos esses aspectos e as pequenas questões que ainda vão vir... 

PP: Eu acho que vai dar certo. 

PO: Sem dúvidas. Há elementos muito positivos aí. 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018) 

 

O discurso se intercala entre as nossas falas caracterizando o texto como um discurso 

interativo organizado em sequências dialogais num plano enunciativo implicado comum aos 

textos interativos. No plano enunciativo temos unidades dêiticas “eu” e “você” que 

caracterizam nossa implicação na produção do texto.   

Além das nossas vozes explícitas no texto, temos as vozes dos alunos marcadas pelo 

sintagma nominal “alunos”, retomado numa cadeia anafórica pelo verbo “respondem” e 

“receberam” e pelo pronome “eles” no fragmento “PO: E certamente os alunos veem isso, e 

também respondem positivamente a partir disso, né?”, “eles receberam bem,”. 

A PO expressa concordância com meu agir referindo-se a vontade de ensinar e 

dedicação para ensinar identificada em meu agir “Mas eu vejo em você uma vontade muito 

grande de ensinar, né, e eu vejo que você tem uma dedicação grande”. Isso é evidenciado 

pela escolha dos modalizadores apreciativos inferindo uma avaliação positiva dos alunos 

também “PO: E certamente os alunos veem isso, e também respondem positivamente a 

partir disso, né?” pela proposta.  

Os textos produzidos em AC configuram-se em ações de linguagem responsivas, 

uma vez que texto foi gerado em conjunto. Dessa forma eles refletem uma relação valorativa 

dos enunciados uma vez que tem como objeto o meu agir em sala de aula. Esses enunciados, 

portanto, são carregados de juízos de valor, dessa forma as marcas avaliativas ganham 
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sentido no contexto. Percebemos isso pelos modalizadores apreciativos “eu vejo (02)”, “eu 

acho, e certamente os alunos vêem isso”, “eles receberam bem”, “eu acho que vai dar 

certo”, “sem dúvida”, “Há elementos muitos positivos”. Os modalizadores lógicos 

“certamente” e “sem dúvida” reforçam as condições de assertividade, de certeza. 

Observamos também perguntas retóricas com valor avaliativo. “PO: E a proposta com a 

sequência didática, pelo que você disse, eles receberam bem, não é?” As recorrentes 

modalizações apreciativas da PO no fragmento apontam uma avaliação positiva sobre o meu 

agir. 

Segundo a perspectiva de análise descendente (MACHADO; BRONCKART, 2009), 

a análise global do texto permite inferirmos sobre aspectos semânticos implícitos no texto 

identificando o agir, a atividade, ações, bem como os planos motivacionais, intencionais e os 

recursos para este agir. 

 O excerto analisado está inserido num contexto maior. Mesmo não sendo extenso, 

traz importantes informações implícitas possíveis de serem interpretadas. Identificamos o 

agir profissional ocorrido na sala de aula. As ações identificadas no fragmento referem-se à 

retomada de conteúdos a cada aula, a vontade de ensinar e a dedicação em ensinar que se 

configuram num ato individual diante da atividade representada por todo o trabalho docente 

envolvendo a prática com a SD.  No plano motivacional observamos determinantes externos 

quando optamos pelo ensino de GT por meio da SD partindo do MDG e, por determinantes 

internos, interiorizados por mim e pela PO por estarmos convencidas de que a melhor 

maneira de ensinar os gêneros é por meio da SD. Por isso, meu agir é determinado por 

intenções e desenvolvido com recursos externos disponíveis no meu ambiente de trabalho e 

internos necessários para a realização deste agir. 

Ao me expressar “PP: Eu acho que vai dar certo” e quando a PO conclui “PO: Sem 

dúvidas. Há elementos muito positivos aí.” referimo-nos a todo o trabalho que vem sendo 

desenvolvido com a SD. Concluímos esta análise considerando que a proposta de trabalho 

com SD aponta para práticas promissoras para o ensino da leitura em LI. 

 No excerto, a seguir, apresentamos ainda o SOT 4 Aspectos sobre a prática a serem 

consolidados e os STT advindos do tema como uma proposta positiva, bem aceita pelos 

alunos e que continua sendo significativa para eles, conforme indicado no quadro abaixo. 

 

QUADRO Nº 34 –SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem consolidados 
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

STT 
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serem consolidados. 

 4c. Interesse dos alunos pela proposta com SD. 

 4e. Boa aceitação e participação dos alunos com a SD. 

 4f.Constatação dos avanços metodológicos com a SD para os alunos. 

 4j. Constatação dos avanços metodológicos com a SD para a professora. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

 O contexto de produção do seguinte excerto foi quando eu comentava com a PO 

sobre meu retorno para a escola, depois de seis anos atuando no NRE de Guarapuava. 

Conhecia a proposta com gêneros apenas na teoria. No início daquele ano, ao assumir a 

turma desenvolvi um trabalho com SDs com a turma, porém distante ainda do ideal, por isso 

o interesse em ampliar os estudos adequando-os à prática.  

 A seguir apresentamos o excerto a ser analisado.    

 

QUADRO Nº 35 - Excerto 11 - SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

STTs 4c – interesse dos alunos pela proposta com SD; 4e – boa aceitação e participação 

dos alunos com a SD; 4f. Constatação dos avanços metodológicos com a SD para os alunos 

e 4g. Constatação dos avanços metodológicos com a SD para a professora.  

ACS Autoconfrontação - página 20 

PP: Hoje, eles chegam na sala e perguntam: “Professora, nós vamos 

trabalhar?” (...) Eles já perguntam qual é o gênero que nós vamos 

trabalhar. E daí quando eu anuncio o gênero: “Ah, vai ser legal. Ah, isso 

é bom”. 

PO: Quer dizer, eles já sabem mais ou menos o que eles vão ter que 

desenvolver com aquela proposta para, né? 

PP: E eles percebem a diferença de trabalhar com uma sequência didática 

e de trabalhar com um livro didático. 

PO: Faz muita diferença para eles? 

PP: Para eles. E para mim também... 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 Percebemos propriedades específicas referentes ao discurso interativo intercalado por 

nossas falas no excerto analisado.  Há sentenças interrogativas no discurso encaixado, relato 

interativo em tempo disjunto, advindas da fala da PO visando ao maior detalhamento das 

minhas respostas e nas reflexões sobre a minha ação “PO: Quer dizer, eles já sabem mais ou 

menos o que eles vão ter que desenvolver com aquela proposta para, né?”. 

 Durante a interação, observamos que há um equilíbrio na distribuição dos turnos e 

que a PO questiona algumas vezes, sobretudo para que eu aprofunde os comentários.  Seus 

turnos são mais curtos que os meus, porém sempre conduzindo a novas reflexões. 

 O eixo de referência que delimita o processo expositivo interativo explicitado foi o 

dêitico temporal “hoje” indicando uma relação à duração do ato da produção. Em outras 
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palavras, a partir da experiência que os alunos tiveram com a SD, no início do ano, gostaram 

de aprender desse modo e querem continuar desenvolvendo essa prática. 

Em concordância, a PO introduz outro segmento relacionado à participação dos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem. Na esfera temática, evidenciamos a parceria 

entre professora e alunos numa relação de cumplicidade quando a PO questiona: “PO: Quer 

dizer, eles já sabem mais ou menos o que eles vão ter que desenvolver com aquela proposta 

para, né?” Inicia a sentença com uma conclusão da ideia “Quer dizer”, porém busca a 

minha aprovação ao finalizar com “né?” demonstrando que comungamos do mesmo 

pensamento na seleção de uma abordagem discursiva com base em gêneros textuais, fruto da 

continuidade dos estudos, da participação no PIBID e nas atividades de estágio 

supervisionado, em que a proposta de SD também é o carro chefe. 

 Como um mecanismo de textualização, objetivando manter a coerência temática do 

enunciado e explicitando uma relação de dependência, observamos uma cadeia anafórica 

marcada pelo pronome pessoal “eles” retomando a referência aos alunos. 

 As vozes presentes no texto são: a minha voz “daí eu anuncio o gênero”, a voz da 

PO engajada na conversação e a voz dos alunos que ora aparece quando nos referimos a eles 

“PO: E eles percebem a diferença...” e ora está inserida no meu turno de fala pelo discurso 

direto “Ah, vai ser legal. Ah, isso é bom”.  

Por meio deste modalizador apreciativo percebemos a aprovação dos alunos quanto à 

proposta, bem como um agir coletivo situado caracterizado pela marca explícita “nós” e pela 

implícita “vamos” de agentividade na primeira pessoa do plural. Esse modo de agir refere-se 

a um agir coletivo imediato dos actantes, ou seja, dos envolvidos, dos participantes.  

O emprego do modalizador deôntico “eles vão ter que” sinaliza uma regra 

constitutiva do mundo social do domínio da obrigação cuja tarefa dos alunos será 

desenvolver atividades conforme a proposta apresentada com a SD. A tarefa demanda dos 

alunos que construam conhecimentos sobre o contexto de produção de um texto 

contribuindo para o reconhecimento do gênero e sua adequação à situação de produção, que 

mobilizem conhecimentos sobre a organização do conteúdo em um texto, que construam 

conhecimentos sobre as operações e recursos de linguagem para a compreensão de um texto 

por meio das capacidades de linguagem (DOLZ; SCHNEUWLY, 1996). Conforme a minha 

voz representando os alunos “Ah, vai ser legal. Ah, isso é bom” o segmento sugere que os 

alunos sabem e concordam com o que será proposto de forma positiva. 
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No nível semântico identificamos como actantes do agir representado no excerto: eu e os 

alunos na sala de aula e, eu e PO, no contexto da produção da AC. Por meio de elementos 

analisados nos níveis organizacional e enunciativo evidenciamos que, embora com poucas 

experiências ainda, os alunos manifestaram boa aceitação pela proposta com GT preferindo 

estudar a LI com SD comparado ao LD16. Em seguida complemento afirmando: “PP: E eles 

percebem a diferença de trabalhar com uma sequência didática e de trabalhar com um livro 

didático.” Comparando as duas abordagens, sinalizo a preferência dos alunos pela SD. 

Observamos que o LD ainda não supre as diversas especificidades do gênero e a proposta 

com a SD que preparada especificamente para esses alunos mostra melhores resultados. 

No próximo excerto, discorremos sobre uma prática que realizei trazendo imagens 

em slides dos lugares mencionados no texto. Nesse momento da aula eu trabalhava o 

primeiro texto após a avaliação diagnóstica. A imagem de abertura da notícia é do Cristo 

Redentor iluminado de verde e amarelo. O texto indicava que diversos países iluminaram 

com estas cores os principais ícones (pontos marcantes). Essa foi uma forma de chamar a 

atenção do mundo anunciando que faltavam 100 dias para iniciar as Olimpíadas no Rio de 

Janeiro. Os alunos poderiam não conhecer esses lugares, dessa forma, pesquisei por imagens 

projetando-as e explicando onde estavam localizadas de modo a contextualizar a atividade 

auxiliando assim, a compreensão do texto pelos alunos, conforme imagem a seguir. 

 

IMAGEM Nº05 – Aula 04 (1ª parte) – 08/08/2016 

                                                 
16 O livro didático utilizado com a turma até acontecer a prática com a SD era a Coleção “Way to Go” (Kátia 

Tavares; Claudio Franco), Editora Ática, PNLD 2015, 2016 e 2017.  
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 Esta aula aconteceu no dia 08/08/2016. Trabalhava o Módulo I com o texto “World 

goes green and yellow to celebrate 100 days to Rio 2016 Olympic Games”, disponível em 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-

rio-2016-olympic-games. Para esse módulo foi proposto a leitura do texto impresso para 

compreensão leitora e atividades voltadas às capacidades de linguagem e questões sobre o 

layout do gênero. Para auxiliar na compreensão do texto trouxe imagens dos lugares citados 

no texto.  

 No quadro, a seguir, apresentamos o  SOT e o STT que desencadeou a análise do 

próximo  excerto. 

 

QUADRO Nº 36 – SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados  
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT  

 4l. Preocupação com a aprendizagem dos alunos.  

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

A seguir trazemos a transcrição do excerto que descreve a situação acima 

contextualizada.  

 

QUADRO Nº 37 - Excerto 12 - SOT 4 Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

STT 4l. Preocupação com a aprendizagem dos alunos 

ACS Autoconfrontação – página 29 

 

PP: E aí ficou claro... eu busquei outras fotos além dessas e coloquei para 

eles.  

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
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PO: Talvez a tua condução tornou isso acessível para eles, né? 

PP: É, verdade. 

PO: Porque se fosse só pelo texto eles iam falar: “Ah, tá, tem a estátua X”. 

PP: Olha lá, eu trago outras imagens... 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

O discurso é interativo constituído por questionamentos e comentários sobre a 

prática. A presença de unidades dêiticas “eu” e “tua” marcam nossa conversação, como 

protagonistas da interação, num tempo conjunto ao da interação e disjunto do mundo 

ordinário, pois relato meu agir em sala de aula. Os verbos no tempo passado “percebi, 

demoramos, achei” como marcadores temporais confirmam o tempo disjunto, distante do 

ato da produção do enunciado, do discurso produzido na AC. Nossas vozes se alternam em 

cinco (05) turnos de fala.  

O uso do organizador argumentativo “aí” próprio da linguagem oral, podendo ser 

substituído pelos marcadores temporais então, nesse momento, nessa hora confirmam a 

avaliação sobre a ação. Trata-se de uma característica do relato interativo que, no excerto 

analisado, ora é disjunto do momento da interação, reconstruindo o momento da aula quando 

a PO recria a fala dos alunos “Porque se fosse só pelo texto eles iam falar: “Ah, tá, tem a 

estátua X”, e ora é conjunto ao ato da interação como na avaliação das ações que é conjunta 

ao ato da interação. 

 As vozes sociais que se apresentam no fragmento, além da minha, implicada no 

discurso pelo pronome pessoal “eu” e pelos verbos em primeira pessoa “busquei, coloquei, 

trago”, tem a voz da PO ao emitir julgamentos sobre a minha prática “Talvez a tua 

condução tornou isso acessível para eles, né?”, bem como ao recriar a fala dos alunos “PP: 

Porque se fosse só pelo texto eles iam falar: Ah, tá, tem a estátua X”. e por meio dos 

dêiticos de pessoa “eles” com três (03) recorrências. O modalizador lógico que utilizei “E aí 

ficou claro...” indica minha avaliação para a prática em que auxiliou os alunos na 

compreensão geral do texto. 

 Os comentários da PO indicam que a prática foi positiva tornando o texto mais 

compreensível, palpável para os alunos “talvez a tua condução tornou isso acessível para 

eles, né?” Esse “modo” de agir inclui o meu agir linguageiro e praxiológico. Para a 

efetivação desse agir, me apropriei de instrumentos disponíveis no coletivo de trabalho, 

(fotos, projetor) e conhecimentos sobre os lugares, sobre práticas do meu contexto 

profissional indicam que minha ação foi marcada por determinantes internos também.   
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 O excerto a seguir confirma a avaliação da PO sobre o meu agir, bem como introduz 

uma nova reflexão a respeito da temática sobre o SOT 4.  

 

QUADRO Nº 38– SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados   
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT 

 4c. Interesse dos alunos pela proposta com SD. 

 4d. Dedicação e vontade de ensinar 

 4e. Boa aceitação e participação dos alunos com a SD. 

 4l. Preocupação com a aprendizagem dos alunos. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 A partir do próximo excerto analisamos mais um aspecto do SOT 4 - Aspectos sobre 

a prática a serem consolidados. O excerto reforça aspectos que consideramos positivos, 

portanto referem-se a agires que podem ser repetidos em outras práticas com SD, bem como 

divulgados.  

  

QUADRO Nº 39 - Excerto 13 - SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

STT  4c - interesse dos alunos pela proposta com SD; 4d - dedicação e vontade de ensinar; 

4e - boa aceitação e participação dos alunos com a SD e 4l - Preocupação com a 

aprendizagem dos alunos 

ACS Autoconfrontação – página 29 

 

PO: Quer dizer, eu vi isso como algo muito positivo. Então a minha 

pergunta é: Como os alunos receberam? Se eles ficaram mesmo 

interessados? Porque é um elo que se tenta fazer primeiro do Brasil com 

outros países, né? E a recepção positiva desses outros países... 

PP: Em relação ao evento que aconteceu aqui. 

PO: Isso, que é a temática principalmente daquele texto, né, que era essa 

visão positiva, né? E eu acho que você explorou isso de uma forma muito 

adequada, porque muitos desses pontos eram totalmente desconhecidos 

pra eles. 

PP: Poderia simplesmente ler o texto com eles e falar desses pontos. E 

que não iria agregar muita coisa, porque, né? 

PO: Na própria notícia que tinha... porque essa notícia era do site oficial 

do Rio, e eu acho que algumas dessas imagens estavam no site, então 

você buscou ainda outras, né, então o quanto você se empenhou para 

fazer isso, e o quanto você se importa com os alunos para buscar outras 

questões, né? 

PP: Talvez isso tenha também demorado um pouco mais, mas eu acho 

importante, né? 

PO: Uhum, mas eu acho que é uma demora positiva, é uma demora que 

contribui para fortalecer. 

PP: Ah, que bom que você gostou. 

PO: Sim, gostei muito. Eu acho que tem que enaltecer esses pontos, né, 

porque eles são muito positivos. 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 
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 O excerto selecionado parte da prática com o Módulo I quando abordava o texto 

“World goes green and yellow to celebrate 100 days to Rio 2016 Olympic Games”, 

disponível em http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-

100-days-to-rio-2016-olympic-games. Para esse módulo foi proposto a leitura do texto 

impresso para compreensão leitora e atividades voltadas às capacidades de linguagem e 

questões sobre a planificação desse gênero textual. Nossa conversa parte da prática em que 

trago slides com imagens dos lugares iluminados de verde e amarelo. Minha intenção é 

contextualizar a situação para que os alunos consigam compreender com mais facilidade o 

texto a partir da identificação desses lugares. Além das imagens, projetei o texto e fui 

apresentando em leitura conjunta com os alunos, lendo-o em inglês, utilizando as estratégias 

de leitura (skimming, scanning, cognatos e auxílio das palavras desconhecidas). 

 Percebemos propriedades específicas referentes ao discurso interativo por meio de 

sentenças interrogativas no discurso encaixado, relato interativo marcado pelos dêiticos de 

pessoa “eu, minha, você”, em turnos de fala intercalados. 

 Por meio do pronome pessoal em primeira pessoa do singular “eu” e do singular 

“minha”, marca-se a forte implicação nessa ação de linguagem “PP: Quer dizer, eu vi isso 

como algo muito positivo”, bem como pelo uso do verbo “vi”. 

 O tempo verbal pretérito perfeito “buscou, empenhou” empregado para descrever a 

ação no passado aponta que as atividades desenvolvidas consolidam a prática, uma vez que 

estes tempos verbais se articulam numa relação direta com o tempo presente “importa” e o 

infinitivo “buscar”. 

O organizador textual lógico “então”, com duas (02) recorrências é um importante 

mecanismo de textualização empregado pela PO, a fim de articular a temática tratada, 

expressando a aprovação pela ação e introduzindo um elemento novo ao tema, que é a 

preocupação com a aprendizagem dos alunos “PO:...e o quanto você se importa com os 

alunos para buscar outras questões, né?”. 

Além das nossas vozes explícitas, de autoras produtoras do texto, temos as vozes dos 

alunos imbricadas em nosso discurso. Retomamos esses personagens por meio do pronome 

pessoal “eles” que contribuem para a manutenção da coerência do conteúdo temático no 

decorrer do discurso caracterizando como uma cadeia anafórica com a função de retomada.  

 Ao introduzir o questionamento, a PO o faz detalhando meu agir com comentários 

avaliativos sobre ele. Utiliza o modalizador apreciativo como valor de probabilidade e de 

verdade para avaliar a minha prática, ou seja, avaliar o modo com que explorei recursos 

http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
http://www.rio2016.com/en/news/world-goes-green-and-yellow-to-celebrate-100-days-to-rio-2016-olympic-games
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disponíveis, a fim de mostrar os lugares citados no texto “Quer dizer, eu vi isso como algo 

muito positivo”. Prossegue questionando sobre a maneira como os alunos receberam essa 

notícia. “PO: Então a minha pergunta é como os alunos receberam? Se eles ficaram mesmo 

interessados”.  

O interesse da PO por meio deste e do questionamento seguinte refere-se ao aspecto 

ideológico do texto “Isso, que é a temática principalmente daquele texto, né, que era essa 

visão positiva, né? Por estar envolvida na elaboração da SD, a PO sabe do conteúdo 

temático e ideológico de cada um dos textos e isso promove o interesse em saber como os 

alunos reagiram diante da notícia, se perceberam que ela apontava aspectos positivos sobre 

os jogos serem no Brasil e como os outros países trataram essa questão. A partir dos 

questionamentos e apontamentos da PO é possível inferir que a maneira como a notícia foi 

abordada trouxe contribuições para a compreensão geral do texto, bem como contribuíram 

para a percepção de aspectos ideológicos presentes na notícia. Ao perceberem o 

envolvimento de diversos países ao iluminarem seus ícones, os alunos concluem que a 

notícia aponta aspectos positivos sobre os jogos acontecerem no Brasil “porque é um elo que 

se tenta fazer primeiro do Brasil com outros países, né? A recepção positiva desses outros 

países...”. 

Quando me expresso “Poderia simplesmente ler o texto com eles e falar desses 

pontos. E que não iria agregar muita coisa, porque, né?” as modalizações pragmáticas 

destacadas em tempo disjunto do futuro do pretérito apontam a intenção de mostrar que se a 

prática tivesse sido desenvolvida de outra forma talvez não apresentasse os mesmos 

resultados. 

Durante a prática, percebi que os alunos não conheciam os lugares mostrados nos 

slides. Além de conhecimentos da língua, há outros conhecimentos envolvidos, os 

contextuais e de geografia. Mesmo argumentando sobre os procedimentos, busco a 

concordância da PO concluindo o turno com o marcador conversacional “né?”.  Além da 

implicação da PO, no turno seguinte, envolvida no processo de produção da SD, portanto 

conhecedora dos textos e atividades, aponta um aspecto positivo quanto ao meu empenho 

em trazer mais recursos para melhor compreensão dos alunos: 

 

“PO: Na própria notícia que tinha... porque essa notícia era do site oficial 

do Rio, e eu acho que algumas dessas imagens estavam no site, então você 

buscou ainda outras, né, então o quanto você se empenhou para fazer isso, 
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e o quanto você se importa com os alunos para buscar outras questões, 

né?” 

   

Justifico que uma das prováveis causas de ter demorado mais do que o previsto, 

revisionando aqui o trabalho prescrito e o real do trabalho (CLOT, 2007), advém da maneira 

como desenvolvi a atividade mencionada “PP: Talvez isso tenha também demorado um 

pouco mais, mas eu acho importante, né?” Porém, por meio do modalizador apreciativo 

“PO: Uhum, mas eu acho que é uma demora positiva, é uma demora que contribui para 

fortalecer” a PO aponta como uma demora positiva e que contribuiu para o fortalecimento 

da prática com a SD. 

A PO se dirige a mim utilizando o pronome “você”: “PO: E eu acho que você 

explorou...”, “então você buscou ainda outras, né, então o quanto você se empenhou para 

fazer isso, e o quanto você se importa com os alunos para buscar outras questões, né?” a 

fim de apontar que a maneira que abordei o texto trazendo as imagens dos ícones citados 

infere que prática não é comum a todos os professores. Demonstra uma ação específica 

(menor), particular do meu agir, embora seja uma atividade (mais ampla) do coletivo do 

trabalho (MACHADO; BRONCKART, 2009). 

 Aqui e em outros excertos, entendemos que o agir representado na AC se constrói na 

interpretação das operações de linguagem construídas, entre nós (eu e PO). Por meio de 

predicados com verbos de dizer, na interpretação das operações com instrumentos pelo uso 

de predicados referentes a um agir marcado por instrumentos externos e internos. Esses 

agires presumem o envolvimento de capacidades, valores e conhecimentos representado por 

predicado com verbos como “saber, vi” (no sentido de perceber), que envolvem referências 

a elementos constitutivos do agir do tipo capacidades, motivos e intenções, objetivos, 

finalidades do agir. 

Com a inferência de modalizador apreciativo destacado na sentença concluo a 

análise deste excerto com o último turno de fala da PO.  “PO: Sim, gostei muito. Eu acho 

que tem que enaltecer esses pontos, né, porque eles são muito positivos”. 

Ainda relacionado ao SOT 4 Aspectos sobre a prática a serem consolidados, a 

análise do seguinte excerto versa sobre a necessidade de conhecer bem o GT, por meio de 

conhecimentos advindos da construção do MDG, para desenvolver uma prática 

fundamentada com SD. Esse agir se ancora no conhecimento e segurança sobre o GT 

conforme o STT apresentado no quadro abaixo. 
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QUADRO Nº 40 –SOT 4 – Aspectos sobre a prática a serem consolidados 
SOT 4 

Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados. 

STT 

 4m. Conhecimento e segurança ao abordar o GT. 

Fonte: Dados compilados para esta pesquisa com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

 

 A exposição a partir do excerto aponta o SOT 4 que versa sobre aspectos sobre a 

prática a serem consolidados objetivando refletir a segurança e conhecimento sobre o 

gênero advindos do MDG e que foram transpostos para a SD constatando avanços e 

autonomia dos alunos diante das práticas com a prática da SD.   

A aula aconteceu no laboratório de informática com o uso dos computadores no dia 

15/08/2016. Eu trabalhava a notícia do Módulo II "Champion Golfer Rory Mcllroy 

Withdraws From Rio Games Over Zika Concerns”, auxiliando na leitura do texto e 

apresentando a estrutura de uma notícia para melhor compreensão do GT.  

 Segue abaixo o excerto relacionado a aula descrita. 

 

QUADRO Nº 41 - Excerto 14 - SOT 4 - Aspectos sobre a prática a serem consolidados 

STTs 4m – conhecimento e segurança ao abordar o GT  

ACS Seção de Autoconfrontação – página 32 

 

PP: Porque quantas vezes eles já leram notícia na vida deles? Eles estão no terceiro ano. 

PO: Sim, devem ter lido muitas. 

PP: E quantas vezes eles leram notícia dessa forma, né? Foi uma oportunidade única 

para eles, trabalhar dessa forma. 

PO: A tua explicação, ela foi muito... você estava muito segura do que você estava 

falando. Por que? Porque você estudou o gênero antes, né? 

PP: Eu estudei. Coisa que não era exigido da gente. 

PO: Então você não estava trabalhando com um texto no senso comum, você partiu de 

um modelo didático provavelmente, né, daqueles textos que nós tínhamos visto 

anteriormente para... 

 

Fonte: Transcrição com base na Autoconfrontação (06/03/2018). 

  

 O discurso ao qual o texto se insere é o discurso interativo protagonizado por mim 

(PP) e pela orientadora (PO). Somos as agentes produtoras do texto e nossas falas se 

intercalam em sequências dialogais. Nesta organização discursiva as unidades dêiticas “tua, 

você, eu, a gente” nos posicionam num plano de enunciação num discurso implicado, ou 

seja, neste diálogo o mundo é disjunto do mundo ordinário e conjunto ao da interação.  
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 Quando afirmo e ao mesmo tempo questiono “Quantas vezes eles leram notícia 

dessa forma, né? Eles estão no terceiro ano.” sugiro que os conhecimentos que adquiriram, 

ou meio desta proposta, fez com que se apropriassem gerando transformação nas suas 

práticas linguageiras.  Ao concluir a ideia com “E quantas vezes eles leram notícia dessa 

forma, né? Foi uma oportunidade única para eles, trabalhar dessa forma”, concluo que o 

GT não era o foco das aulas de LI antes desta prática. Diante de tal afirmação, assumo um 

agir coletivo de um grupo profissional específico caracterizado pela presença de marcas de 

agentividade implícitas no discurso apresentado.  

Ao referir-se à prática com gêneros, a PO utiliza modalizações apreciativas trazendo 

um julgamento mais subjetivo a esta prática “A tua explicação, ela foi muito... você estava 

muito segura do que você estava falando. Por quê? Porque você estudou o gênero antes, 

né?”. O questionamento fornecendo conjuntamente uma resposta concorda com minha ação.   

Ao concordar com a PO acrescento “Eu estudei. Coisa que não era exigido da 

gente.” aciono um agir profissional coletivo, transferindo ao grupo (colegas professores) 

uma prática que não era só minha. O trabalho com GT é mais abrangente e demanda 

conhecimentos que vão além do léxico e gramática de uma língua. É necessário conhecer a 

estrutura composicional do GT, os aspectos linguístico-discursivos, o meio de circulação do 

gênero, o contexto de produção, os interlocutores, aspectos semânticos, portanto é 

necessário estudar os saberes sobre o gênero. 

A PO conclui o excerto reforçando sobre a maneira como os GT devem ir para a sala 

de aula, sendo que a proposta exige conhecimento da língua e do gênero. Confirma, como 

apresentado na fundamentação teórica, o MDG como organizador da SD, pois é ele que 

permite visualizar as dimensões constitutivas do GT “Então você não estava trabalhando 

com um texto no senso comum, você partiu de um modelo didático provavelmente, né, 

daqueles textos que nós tínhamos visto anteriormente para...”. Diante do exposto, assume 

um agir coletivo “nós tínhamos visto anteriormente...” situando por meio do marcador 

temporal “anteriormente”.  Conclui confirmando que o nosso trabalho está pautado nas 

teorias as quais apresentamos “você partiu de um modelo didático...” permitindo a inferência 

de que esse é o caminho a ser trilhado. 

Para a análise do nível semântico nos apoiamos nos elementos advindos do nível 

macro textual. Por meio da identificação dos tipos de discurso localizamos os actantes. 

Participo como atora juntamente com os alunos no momento da ação (sala de aula) e na 
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interação com a PO na AC. A ação específica posta em análise a partir do excerto é a 

maneira como conduzi a explicação sobre a estrutura do GT notícias. 

No plano motivacional, meu agir é individual, impulsionado por determinantes 

externos, uma vez que trabalhar com SD exige conhecimentos sobre o gênero o que infere 

que talvez, se o dispositivo didático fosse outro, não teria esse motivo para agir assim, 

conforme exposto pela PO:  A tua explicação, ela foi muito... você estava muito segura do 

que você estava falando. Por quê? Porque você estudou o gênero antes, né? Ainda neste 

plano, observamos os determinantes internos que conduziram a essa ação. A experiência 

adquirida ao longo da minha trajetória profissional, as representações construídas acerca do 

trabalho docente e os conhecimentos que venho adquirindo nos últimos anos por meio dos 

estudos sobre a proposta me levam a acreditar que estamos construindo uma prática eficaz 

para o ensino de leitura em LI. Tal reflexão nos conduz a perceber a intencionalidade da 

ação. Esse agir se materializa por meio de instrumentos disponíveis (laboratório de 

informática com computadores, SD impressa, projetor) e pelas capacidades, ou seja, os 

recursos internos (conhecimentos teóricos e práticos, valores, sentimentos).  

Concluímos assim, as análises do SOT 4 Aspectos sobre a prática a serem 

consolidados que apontam várias práticas que configuram meu agir docente frente à prática 

com uma SD. As ações observadas indicam um agir linguageiro (falo, explico, oriento, leio) 

e praxiológico (o agir, a atividade, a ação, a prática, o trabalho) marcado por determinantes 

externos e internos movidos por finalidades e intenções materializadas por instrumentos e 

capacidades. Algumas das práticas evidenciadas no meu agir, por meio da análise deste SOT 

foram: circular pela sala em atendimento estabelecendo uma relação interativa com os 

alunos, a maneira como estão dispostos na sala favorece a interação entre eles, projetar as 

aulas (textos, atividades, imagens), trazer material extra (jornal impresso), utilizar estratégias 

de leitura, auxiliar com vocabulário, a vontade de ensinar, a preocupação com a 

aprendizagem dos alunos, utilizar computadores, que proporcionam outras possibilidades de 

aprendizagem despertando o interesse e participação dos alunos em mobilizar 

conhecimentos envolvendo as capacidades de linguagem.  

 

 

3.3  Resumo do Capítulo 3 
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Neste capítulo buscamos compreender melhor o que é o trabalho do professor frente 

à proposta de TDG, analisando meu agir docente por meio da AC. A seleção do corpus para 

nossa pesquisa foi composta predominantemente pelas transcrições da ACS. Analisamos 

meus agires durante a prática com uma SD sobre o GT notícias com foco na leitura em LI. 

Os resultados conduziram à compreensão de como a AC pode contribuir para gerar 

transformações nesses agires. As análises envolveram a articulação do quadro de análise 

textual proposto pelo ISD, que compreende os níveis organizacional, enunciativo e 

semântico. A fim de melhor organizar nossa análise, o corpus da pesquisa foi dividido em 

duas grandes seções. Na primeira, discorremos sobre o contexto de produção textual, 

composto pelos contextos físicos e sociossubjetivos e, o contexto anterior ao processo da 

pesquisa. Na segunda, analisamos o meu agir diante das transcrições da ACS geradas a partir 

da gravação das aulas. A ACS gerou quatro SOTs, a saber: 1) Introdução à ACS; 2) Uso da 

L1 no ensino da L2; 3) Aspectos sobre o material (SD); e 4) Aspectos sobre a prática a 

serem consolidados.  A partir da análise de STT evidenciados apresentamos os principais 

resultados sobre três temáticas analisadas: 

a) SOT 2 “Uso da L1 no ensino da L2”: aponta a tomada de consciência sobre o 

uso demasiado da L1 no ensino da L2 durante as práticas com a SD para a leitura 

sobre o GT notícias. As causas evidenciadas para esse agir indicam a insegurança 

com a LI e representações que trazemos de abordagens anteriores.  

b) O SOT 3 “Aspectos sobre o material (SD)”: as reflexões evidenciaram a SD ser 

um instrumento potencializador para a prática com os gêneros para o ensino de 

leitura. As constatações surgiram na observação do comportamento dos alunos 

durante a prática com a SD e dos resultados que apresentavam mostrando mais 

autonomia na leitura das notícias nos módulos III e na avaliação final e como se 

desenvolveram a partir da proposta. Elas apontam também, a necessidade de 

estender o tempo para o trabalho com o GT notícias. As causas evidenciadas para 

esse agir indicam que por serem textos extensos, as notícias demandam maior 

tempo para análise e compreensão.  

c) O SOT 4 “Aspectos sobre a prática a serem consolidados”: indica várias ações 

que  configuram meu agir linguageiro e praxiológico como: circular pela sala, a 

relação interativa com os alunos, retomar os conteúdos à cada aula, projetar as 

aulas (textos, atividades, imagens), trazer material extra (jornal impresso), utilizar 
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estratégias de leitura, auxiliar com vocabulário, as exposições orais e escritas na 

lousa, a vontade de ensinar, a preocupação com a aprendizagem dos alunos, o 

desenvolvimento das aulas no laboratório de informática usando computadores,  

entre outras. As constatações surgiram por meio da análise específica desses 

agires que indicam que as ações partem dos saberes construídos durante estudos e 

ao longo da trajetória profissional e que elas contribuem para o melhor 

desenvolvimento dos alunos.  

Após apresentar as análises do Capítulo 3, passemos para as considerações finais 

deste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando que o contexto que se desenha das escolas públicas brasileiras 

apresenta características marcadas com relação ao pouco contato que os alunos têm com a 

língua estrangeira fora do ambiente escolar, o uso dos gêneros textuais pode contribuir 

significativamente para o domínio da organização textual e desenvolvimento de capacidades 

de linguagem. Esses domínios contribuem para a aprendizagem de operações de linguagem 

de cada um dos gêneros estudados, a fim de fazer  uma transposição com os textos que 

circulam na sociedade para a sala de aula, de modo significativo para os alunos. O foco desta 

pesquisa está nas relações do trabalho docente, pois os estudos centram-se no papel da 

prática de linguagem na constituição dessa atividade profissional e de suas relações sociais. 

 O caminho percorrido nos três capítulos teve como objetivo geral da pesquisa 

analisar os agires evidenciados em uma ACS sobre a prática com uma SD para a leitura de 

notícias em aulas de LI. A fim de nortear esta proposta geral, buscamos nos objetivos 

específicos analisar agires docentes (re)ssignificados frente à prática com a SD a partir da 

ACS e investigar a maneira como a SD fundamenta a prática docente. 

 Assim, nossas perguntas de pesquisa: a) quais são os agires docentes frente à prática 

com uma SD sobre o GT “notícias da internet” e b) de que forma a SD fundamenta essa 

prática docente, receberam o suporte das dimensões do trabalho, especificamente o trabalho 

docente em situações reais de trabalho, como um instrumento teórico e metodológico 

específico, a AC proposta por Clot (2007) e dos procedimentos de análise dos textos 

propostos por Bronckart (2007) e  Machado e Bronckart (2009).  

 Na introdução, apresentamos a justificativa da pesquisa, minha trajetória 

profissional, os objetivos e o panorama geral da configuração dos capítulos da dissertação. 

 No primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico da dissertação, que por sua 

vez, foi dividido em quatro seções. Na primeira parte, apresentamos concepções sobre o 

trabalho de maneira mais abrangente e, especificamente, do ensino como trabalho, a partir 

das concepções propostas pela Clínica da Atividade, Psicologia do Trabalho e Ergonomia da 

Atividade sustentadas nas reflexões de Yves Clot (2007). A partir das teorias selecionadas, 

compreendemos que, por meio dos conceitos de trabalho prescrito, trabalho planificado, 

trabalho realizado e o real do trabalho, no quadro do trabalho educacional, especificamente 

no trabalho do professor no ensino de LI, os elementos que não aparecem quando o trabalho 

é apenas observado, tornando-se visíveis submetidos a proposta da AC. As reflexões 
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contribuíram para compreendermos melhor o trabalho do professor, uma vez que a 

metodologia da AC possibilitou reviver a situação de trabalho e falar sobre ela, analisando 

minhas ações e re-descobrindo outras possibilidades de realizar esse mesmo trabalho 

gerando novas práticas, novos pontos de vista sobre o meu agir. Trouxemos uma importante 

contribuição por meio de uma pesquisa em estado da arte que teve como objetivo apresentar 

estudos que vem sendo desenvolvidos sobre AC em educação no Brasil nos últimos 10 anos.   

 Ainda neste capítulo, mostramos as contribuições de Vygotski e Volochinov para a 

constituição do ISD compreendendo a importância desta teoria para a formação de 

professores ao situar a linguagem como o motor no desenvolvimento humano. Discorremos 

sobre os gêneros textuais, sequências didáticas, transposição didática de gêneros e modelos 

didáticos de gêneros concluindo que a prática com SD demanda saberes amplos da 

linguagem em uso, bem como conhecimentos sobre o GT. Isso modifica o agir do professor 

como mero transmissor de conhecimento que repassa ao aluno aquilo que sabe sobre a 

língua, de controlador, para uma proposta de construção do conhecimento num processo 

espiralado em que o novo se edifica transformando o que já existe (CRISTOVÃO, 2009). 

Para a proposta com SD a interação é um fator primordial, porque a língua em uso é o objeto 

de estudo. Discutimos sobre formação de professores de língua inglesa no Brasil cujas 

reflexões apontaram a necessidade de incluir os gêneros textuais como conteúdo essencial na 

formação inicial e continuada do professor de línguas. Sugerimos também, que os 

professores aprendam a refletir sobre a sua prática individualmente e no coletivo do grupo. 

Refletimos sobre concepções trazidas por pesquisadores referentes ao ensino reflexivo 

(SCHÖN,1992) como insuficientes para a formação de professores. Concluímos que o ISD 

contribui para a ampliação desses conceitos. Em seguida, apresentamos contribuições de 

Dolz (2013) abordando a escola como instância formativa, portanto o lugar adequado para 

ensino dos GT. Buscamos também nesse capítulo, compreender o agir humano, as 

representações individuais, coletivas, sociais e sobre o agir docente. Compreendemos que as 

representações construídas ao longo da vida se materializam no agir do trabalhador. Na 

última parte, apresentamos o quadro teórico e metodológico que norteou o processo das 

análises dos textos proposto por Bronckart (2007) e Machado e Bronckart (2009). 

 No capítulo 2, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para este 

estudo. Discorremos sobre a natureza da investigação, o contexto da pesquisa, a descrição da 

geração de dados, os critérios para a escolha de dados, os critérios para a análise de dados, 

os procedimentos de análise e, por último, apresentamos uma síntese do que foi 
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demonstrado no capítulo. A metodologia adotada para nossa pesquisa foi a qualitativa e 

interpretativa que nos auxiliou no conhecimento da vida social da esfera pesquisada. Ela 

ocorreu  em contexto natural de sala de aula, construída por meio da observação das práticas 

reais do meu agir como professora regente. Nossa pesquisa apresentou também, aspectos da 

pesquisa-ação, pois  permitiu a reflexão de uma práxis investigativa, tendo como finalidade 

a melhoria da prática educativa de caráter intervencionista, pois está pronta a atender uma 

realidade social, por meio da análise da linguagem e do papel do discurso na compreensão e 

transformação dessa realidade. As aulas foram gravadas enquanto eu aplicava uma SD sobre 

o gênero textual “notícias da internet” no segundo semestre de 2016, em uma turma de 3º 

ano do Ensino Médio, de uma Escola Pública da rede Estadual, numa área periférica de 

Guarapuava, Estado do Paraná. Selecionamos os excertos para a AC a partir da transcrição  

das gravações das aulas. Analisamos 14 excertos com base nos procedimentos de análise 

propostos por Bronckart (2007) e Machado e Bronckart (2009).  

No terceiro capítulo, apresentamos a discussão dos dados coletados a fim de 

respondermos as perguntas de pesquisa e, algumas considerações finais. 

 Para o procedimento das análises dos textos que constituem o presente trabalho 

analisamos o contexto de produção físico, sociossubjetivo e o contexto anterior ao da 

pesquisa. Analisamos também, os três níveis dos textos: organizacional, enunciativo e 

semântico que verificam a infra-estrutura, a coerência temática e a coerência pragmática dos 

textos. No primeiro olhar sobre os textos identificamos quatro temáticas: SOT 1: Introdução 

à ACS;  SOT 2: Uso da L1 no ensino da L2; SOT 3: Aspectos sobre o material (SD); e SOT 

4: Aspectos sobre a prática a serem consolidados.  No segundo, propomos a análise textual 

a partir da identificação do “gênero de texto” assim como os “tipos de discurso” que foram 

mobilizados. A AC é um texto pertencente ao GT “entrevista”. O discurso evidenciado foi o 

discurso interativo intercalado por nossos turnos de fala (eu e a orientadora) em sequências 

dialogais ora num mundo disjunto e, ora conjunto ao mundo ordinário.   

Das quatro temáticas identificadas analisamos as três principais cujos resultados 

auxiliam a responder nossas perguntas de pesquisa: a) Quais são os agires docentes frente à 

prática com uma SD sobre o GT “notícias da internet”? e b) De que forma a SD fundamenta 

essa prática docente?  Conforme análise dos SOT concluímos que: SOT 2 “Uso da L1 no 

ensino da L2”: apontam a tomada de consciência sobre o uso demasiado da L1 no ensino da 

L2 durante as práticas com a SD para a leitura sobre o GT notícias. As causas evidenciadas 

para esse agir indicam a insegurança com a LI e representações que trazemos de abordagens 
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anteriores, principalmente as que voltam ao ensino da LI por tradução e memorização de 

regras gramaticais como aspectos mais importantes.  O SOT 3 “Aspectos sobre o material 

(SD)”: as reflexões evidenciaram a SD ser um instrumento potencializador para a prática 

com os gêneros para o ensino de leitura. As experiências adquiridas durante a trajetória 

profissional, as representações construídas acerca do trabalho docente, bem como os 

conhecimentos sobre GT, TDG, MDG e SD (as capacidades de linguagem e a estrutura 

modular) a avaliação formativa e somativa, conhecimentos estes advindos de estudos 

configuram a maneira como a SD fundamenta minha prática docente. As constatações 

surgiram na observação do comportamento dos alunos que, durante os trabalhos, se 

mostraram receptivos à proposta e participativos, bem como, dos resultados que 

apresentavam e como eles se desenvolveram a partir da proposta. Elas apontam também, a 

necessidade de estender o tempo para o trabalho com o GT notícias. As causas evidenciadas 

para esse agir indicam que, por serem textos extensos, as notícias demandam maior tempo 

para análise e compreensão. O SOT 4 “Aspectos sobre a prática a serem consolidados”: 

indica várias ações que  configuram meu agir linguageiro e praxiológico como: circular pela 

sala em atendimento e acompanhamento aos alunos, a relação interativa com os alunos e 

entre eles, retomar os conteúdos à cada aula, projetar as aulas (textos, atividades, imagens), 

trazer material extra (jornal impresso), utilizar estratégias de leitura para melhor 

compreensão dos textos, auxiliar com vocabulário (dicionário on line), a vontade de ensinar, 

a preocupação com a aprendizagem dos alunos, desenvolver aulas no laboratório de 

informática usando computadores, entre outras. As constatações surgiram por meio da 

análise específica desses agires que indicam que as ações partem dos saberes construídos 

pelos estudos e pela experiência adquirida ao longo da trajetória profissional e contribuem 

para o melhor desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, após análise dos excertos, 

podemos definir o SOT 4 como: Aspectos consolidados sobre a prática docente. 

 Como contribuições, este estudo aponta que o trabalho com a SD foi desenvolvido 

por mim em sala de aula, tendo em vista que sou autora do trabalho, bem como analiso a 

minha própria prática, aspecto este não muito comum nas pesquisas em AC. Deixamos 

também, uma importante contribuição por meio de uma pesquisa que realizamos em estado 

da arte que teve como objetivo apresentar estudos que vem sendo desenvolvidos sobre AC 

em educação no Brasil nos últimos 10 anos.   

 Procuramos, em nossa análise, não tomar o discurso do professor que atribui aos 

alunos, à escola, ao contexto educacional os motivos de fracassos nas práticas docentes, mas 
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o próprio agir do professor e as reflexões em torno desse agir como gerador de 

desenvolvimento. 

 Somos conscientes que nossas interpretações sobre os excertos analisados não são 

únicas e nem se esgotaram. O arquivo com o texto produzido durante a AC está disponível 

para análise em possíveis futuros trabalhos, nossos e demais interessados. 

 Uma das limitações deste estudo é com relação à análise do agir humano, ancorada 

no quadro teórico-metodológico do ISD que identificam figuras/formas interpretativas do 

agir (MACHADO; BRONCKART, 2004), ampliado por Bulea (2010, p. 123-148), 

denominadas “figuras de ação”.  Não adentramos neste nível nas análises dos excertos pela 

amplitude do trabalho que passou por várias fases e pelo tempo demandado, uma vez que 

durante toda a pesquisa exerci uma carga horária semanal de 40 aulas em escola pública. 

Não me foi permitido afastamento do trabalho (professora regente do ensino fundamental e 

médio) para o presente estudo. 

 Concluímos que AC se revelou um importante mecanismo de análise de textos 

produzidos em situação real de trabalho e que a SD contribui para o ensino de GT com foco 

na leitura em LI, uma vez que essa prática realizada com o GT notícias mostrou maior 

interesse por parte dos alunos, principalmente quando comparada à prática com outras 

abordagens.  
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ANEXOS  

Anexo A -  Transcrição da autoconfrontação  

Autoconfrontação (Marion e Profa Lidia) – 06/03/18 

Lidia: Então nós vamos fazer agora a gravação da autoconfrontação com a Marion. Hoje é dia 06 de março, 

são 20h08. 

Marion: Ok. Eu separei esse excerto aqui porque eu quero... eu percebo que eu falo muito em português e 

muito pouco em inglês nas aulas, e isso eu observei em praticamente todos os vídeos que eu assisti e eu 

separei esse para a gente confirmar isso, e ver como poderia ser diferente.  

 

(Áudio da gravação da aula do dia 08/08/2016 – aula 4 – 1ª parte – 12`50 à 14`59. 

[Marion projeta novamente as atividades no datashow e se encaminha para ao lado da sua mesa próximo a 

porta, para ficar mais próxima aos alunos]  

MARION: pessoal então vamos lá... as quest/o exercício cinco agora atividade cinco... complete the box with 

the information from the text... completar com as informações do texto... who produced the text? ... alguma 

dúvida com essa  pergunta {não (...) o que que é o who? 

ALUNO: quem 

MARION: anotem em cima do who quem o resto {quem produziu o texto (...) vocês entendem... aí vocês vão lá 

pro texto buscar essas informações específicas que o exercício tá perguntando... letra b... when was it 

produced? 

ALUNO: quem/onde que foi produzido 

MARION: when 

ALUNO: onde foi produzido? 

MARION: when 

ALUNO: quando? 

MARION: quando... quando  

ALUNO: quando ele foi produzido? 

MARION: é letra c... who read the text? 

ALUNO: quem que leu o texto 

MARION: hurum. Como que é? (...) who quem {quem leu? (...) quem lê... quem lê esse tipo de texto? ... 

[Marion aponta para o slide] letra d... what is the text about?  

ALUNO: sobre o que que é o texto? 

MARION: hurum a palavra about sobre... o resto vocês entendem... letra e... why? ... por que? ... por que 

separado sem acento... o por que do início da pergunta por que? ... written 

ALUNO: por que que foi escrito? 

MARION: hurum... por que que esse texto foi escrito? ... letra f... where was it produced?  

ALUNO: onde foi produzido  

MARION: yes onde... aí na sequência ainda como parte dessa pergunta... how does the information given in a 

f interfere in the text comprehension? ... como as informações dadas de a até a letra f... 

 

Marion: Ó, você veja que eu leio em inglês e daí eu faço toda a explicação em português. 

Lídia: Uhum, como se eles não conseguissem de forma alguma entender o que estava ali. Né? 

Marion: É. Exatamente. Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia... né? Então vamos observar... 

Lídia: Como você acha que você poderia fazer? 

Marion: A turma não é muito participativa, né, então são poucos os que participam, né... vamos assistir mais 

um pedacinho. 

Lídia: Uhum... Could you ask them? 

Marion: Yes, I could... 

(Áudio da gravação da aula) 

Marion: Eu não poderia fazer essa pergunta em inglês? 

Lídia: “What means”, né... Uhum, you should. 

(Áudio da gravação da aula) 

Marion: Eu poderia falar isso em inglês. 

Lídia: Poderia. 

Marion: “You could go to the text and find this information...” 

Lídia: “Go to the text”. Talvez não sentenças muito complexas, mas se você aponta com o seu dedo, “go to 

the text”, né, eu acho que para inglês como língua estrangeira a gente usa muito gesto junto com o próprio 

enunciado, né? Então para conseguir dar essa aula mais em inglês, porque se você tem alunos de terceiro ano 
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do ensino médio... 

Marion: Eles já teriam... 

Lídia: Exato. 

Marion: E não são questões, é... São os “who, when, where, why”. 

Lídia: Que eles já viram. 

Marion: Já viram. Não são questões... embora o gênero seja uma proposta nova para eles, porque quando eu 

assumi essa turma, isso aqui tá sendo mais ou menos em agosto, né, então eu comecei a trabalhar com eles no 

começo do ano, eles estão ali comigo há quatro meses, por aí, e eu acredito que esse aqui já seja o terceiro 

gênero textual que a gente está trabalhando, né, essas questões já, não é mais novo isso, né. 

Lídia: Sim. Eu gostaria muito, assim, de ver já, talvez em uma próxima proposta sua, essas mudanças, porque, 

na verdade eu acho que na escola pública, a meu ver, a gente tem essa continuidade de trabalho numa 

proposta de mera transferência da L2 para a L1, né. Então, da língua estrangeira para a língua primeira, você 

transfere, e você faz isso tão automaticamente, mas dá a impressão, Marion, de que os alunos não vão 

compreender se você não fizer. Então parece que é uma carga de tradução interna que a gente carrega, né, tão 

grande, que parece “Ah, se eu não fizer, eles não captam”. E a gente não deixa então, talvez, esse espaço para 

ver se eles poderiam de fato ou não captar. 

Marion: Exato. Porque quando a gente trabalhava na abordagem comunicativa, isso não acontecia, de a gente 

dar esse espaço, porque a gente ensinava a estrutura pronta... 

Lídia: É muito mais... acho que não é... talvez no áudio-lingual ainda, que era essa estrutura pronta. E que 

meramente se repetia, né? 

Marion: “Where is the post office? “Então muda só o “post office” por “supermarket”. “Where is the bank?” 

Só muda a última palavra. 

Lídia: Exato. 

Marion: Eles vão responder: “It’s in front of the... Go on one block...”, né? A gente ensinava a eles a estrutura 

pronta mudando o lugar, mudando o número de quadras. “Left, right, in front of, beside, next to”. 

Lídia: Então ele não gerava uma reflexão mais profunda... 

Marion: Exato. E a gente achava que ele tinha aprendido porque ele conseguia construir essa frase. Na 

verdade, ele não conseguia construir. 

Lídia: Ele simplesmente imitava e completava aquilo, né? 

Marion. Exato. Então, veja... posso continuar? 

Lídia: Pode, pode. 

(Áudio da gravação da aula) 

Marion: Olha, tem um aluno que sabe. 

Lídia: Aham, ele fez uma conclusão, né, mas... 

(Áudio) 

L: Tem alguns alunos então, que estão... acho que a gente só vê alguns, aqui, né, as meninas aqui da frente, 

né? 

(Áudio) 

M: Eu dou a tradução, o tempo todo. 

L: Exato. Mas eles já tinham visto essas perguntas antes, desde logo nas primeiras aulas. Eles já não tinham 

visto? 

M: Sim. Exato. E Lídia, eu vou fazer isso na avaliação final. Isso que eu fico mais... na última aula... eu 

separei um excerto para a gente ver. Na última aula eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz no começo. 

L: Então, o que você espera deles como aprendizagem? O que que você esperava deles depois de 15 aulas, né? 

M: Exato. Eu teria que esperar que eles já lessem e que eles já compreendessem, de tantas vezes que eu falei. 

Mas eu sou culpada porque eu fico ali dando esse suporte o tempo inteiro dessa forma. 

L: Então eles nem tentam, eles só esperam. 

M: Não. Eles sabem que eu vou falar. Porque eu falo em inglês e eu falo em português. Eu falo em inglês e já 

respondo...  

L: Eles só esperam. 

M: Exatamente. Ó. 

(Áudio) 

M: Essa é uma atividade. 

(Áudio) 

M: Ó. Eu já sei a palavra que eles terão dúvida. Eu deduzo. 

L: Deduz, né? Presume que... 

M: Que “about” eles não sabem. Então eu dou a resposta para eles. 

L: E não necessariamente, né? 

M: Às vezes ele nem precisa dessa palavra para entender esse contexto. 
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L: Ele conseguiria, talvez, compreender de forma... 

M: De tanto que essas perguntas... como foi... a gente preparou a sequência ali com essas perguntas, o gênero 

exigia esse tipo de pergunta com “where, when, why, who”. Porque fazem parte do [...] da notícia, né? 

L: Exato. E pensar que eles são alunos de terceiro ano do ensino médio, quer dizer, há quanto tempo eles estão 

vendo questões parecidas? Questões que você vê lá desde o início do... 

M: Embora, seja qual abordagem que tenha sido usado, essas perguntas sempre apareceram. 

L: Sempre apareceram, desde o começo do ensino de inglês deles, desde os primeiros anos de língua. 

M: Eu acho que eu me perdi aqui, quando penso nessa abordagem discursiva, né, de trabalhar o gênero, eu 

acho que eu me perdi aqui nessa questão de achar que eu precisava ensinar tudo. 

L: Na verdade, eu acho que isso é um ranço. É algo que vem de outras propostas, e muito daquilo que... talvez 

a gente acredita, ou que a gente acha que, a gente presume que o aluno não dá conta. Então, talvez, será que 

seria subestimar o aluno? 

M: É, a gente tem que investigar isso. Nele e eu também, comigo mesma. Porque eu preciso rever isso. Olha 

aqui, eu... 

(áudio) 

M: Olha só. E ainda “why, por que”. Quer ver que eu vou falar “porque da resposta”? 

(áudio) 

M: Olha só. “Por que, separado e sem acento”. Então eu tô falando que é o “por que” da pergunta. E isso eu 

falo todas as vezes. 

(Áudio) 

M: Eu tô dando aula de português. Não que isso seja um problema, né? 

L: Mas não é o que se espera de uma aula de inglês. E posso te dizer mais. Muitos trabalhos de inglês que a 

gente vê, a partir do estágio que a gente assiste, são assim. Na escola pública é assim. Muitos. Talvez, na 

particular não seja diferente, mas a gente não tenha acesso tanto, entendeu? 

M: Mas é assim também. Porque eles têm... eu acredito assim... pelo conhecimento que eu tenho em relação a 

escola particular, é pior ainda, porque o material vem pronto, os pais pagam caro por aquelas apostilas e elas 

têm que ser trabalhadas, e nenhuma vem numa proposta mais discursiva. 

L: Uhum. 

(Áudio) 

L: Será que se não fosse feita tanta tradução, né, tradução literal, né, como ela tá sendo feita, a aula poderia 

durar... talvez... ficar mais curta um pouco? Esse trabalho todo com a sequência didática que durou quase 15 

aulas, né? Será que poderia ter ficado diferente? 

M: Não sei. Eu fiquei pensando muito no que a gente conversou ontem, a respeito das aulas da Letícia. Ela 

comentou que ela gastou 3 aulas para ler um texto com os alunos na língua estrangeira. 

L: Uhum, mas são crianças pequenas. 

M: São crianças, mas eu aqui tinha uma aula para ler o texto, lançar as perguntas, fazer os exercícios... eu 

acho que foi atropelado aqui. Eu acho que foi atropelado. Eu acho que se eu tivesse... e é o que eu comentei, 

eu hoje separei uma sequência didática por trimestre. E eu quero trabalhar essa sequência didática com mais 

qualidade, falando mais em inglês, é o que eu estou tentando fazer, orientando, dando todas as coordenadas, 

falando o mínimo possível em português. 

L: E como que está vindo a resposta dos alunos? 

M: Então, foram poucas aulas até agora, foram 4 aulas até agora, esse ano. 

L: Sim, mas já dá para ter uma [...]. 

M: Já dá para ter uma ideia. E eu percebo também que os alunos que já eram meus, eles perguntam, porque eu 

acho que eles já têm esse hábito em mim. Mas eu não estou respondendo. Eu estou achando outras formas de 

mostrar para eles. 

L: Uhum. Quer dizer, você está aumentando muito aquilo que a gente, com base nas teorias de [...] que a gente 

teria, diria o input, né. As much as possible speak in English. Muito bom, quer dizer, olha, já antes de a gente 

fazer a autoconfrontação em si, mas de você analisar os vídeos, o quanto que você já está modificando.  

M: Já. Porque ano passado, em dezembro, quando eu olhei os vídeos, eu logo já falei: “mas isso aqui é uma 

aula de português, eu sou uma excelente professora de português”. Porque eu sei todos os “porquês”, eu sei a 

diferença de “mais” e de “mas”, e eu faço tudo isso na aula. Não que a ente não possa fazer isso, eu acho que 

é função da gente. 

L: Sim, mas não é o propósito da aula de língua inglesa, né? 

M: É. Então, e eu percebo já que... 

L: Que é uma mudança. 

(Áudio) 

L: Por que que o aluno não precisa se esforçar para entender nada? Porque eu acho que os próprios enunciado 

construídos na sequencia didática, eles foram já construídos no sentido de não serem tão difíceis.  
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M: Sim, não eram questões difíceis. 

L: Porque se a gente for pensar “interfere” de interferir, né, é uma palavra cognata. E how does, certamente 

ele deve saber o que é o how does. 

M: The information in the text. Tá tudo muito claro. 

L: Tá tudo muito próximo para não dar conta, não é? 

M: É. Não precisaria... embora... como o foco é a leitura, eu teria que ter... esses alunos teriam que ter tido 

mais autonomia na leitura, nas interpretações de texto ao final desse gênero textual aqui.  

L: É o que se espera. Porque eles poderiam ter mais autonomia na leitura do texto e dos enunciados. 

M: Porque eu vou fazer exatamente isso na última aula que é a avaliação final.  

L: Uhum. É um problema. 

M: Então eu percebi que é um problema muito sério. 

L: Sim, é um problema que talvez a gente possa procurar formas de modificar. Nós temos alguns alunos, por 

exemplo, que trabalham... as aulas de graduação nossas, elas são todas em inglês. Sei de vários cursos de 

idiomas que as aulas são todas em inglês. Outras metodologias também, utilizam as aulas em inglês, ou, se ela 

não é toda em inglês, mas ela é o máximo possível em inglês. Então, eu acho que isso é uma questão que 

precisa melhorar. Talvez, não sei, é uma pergunta, né, você acha que pode vir... problema de insegurança com 

a língua? 

M: Sim, também. E isso eu percebo claramente, não só comigo, também com outros colegas no tempo que eu 

acompanhei no núcleo. Eu percebo que o pessoal que está saindo mais jovem da faculdade, daqui, porque é 

uma graduação de... 

L: Inglês. 

M: Exatamente.  A minha graduação, por exemplo, ela foi português e inglês em três anos.  

L: Nossa, muito curto. 

M: Embora e já tenha feito cursos também, mas porque a nossa prática também não exigia o conhecimento, 

porque a gente explicava a gramática, e isso tudo era feito em língua materna. 

L: Então a gente explicava sobre a língua e não o uso da língua. 

M: Não havia a necessidade de saber inglês para dar aula. Isso é de pouco, agora, né, de um tempo para cá que 

essa necessidade é maior. E essa insegurança é minha, é dos colegas professores, né, eu percebo... e eu 

percebo que o pessoal que tá saindo hoje, eles já estão melhores, pelo que eu vejo no estágio, né... 

L: Sim... talvez não... eu acho que a maioria sai melhor, já, do que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né... acho 

que 10 não, mas 15 anos atrás sim. Mas, claro, existem alunos que são ótimos e outros... 

M: São alunos que já entram na graduação com um certo conhecimento, porque eu observo a diferença dos 

meus PIBIDianos, os que têm um conhecimento maior, que são autodidatas, porque eles aprendem inglês com 

música, com séries. São instrumentos que hoje é possível e que na nossa época nós não tínhamos isso, né. Isso 

também não justifica, porque se a gente é professora tem que ir atrás.  

L: A gente pode sempre ir atrás. 

M: Sempre, têm que ir atrás, né. Mas eu vejo que hoje eles têm mais facilidade, assim, mais acesso. Sem 

precisar pagar um cursinho, sem precisar... a universidade também oferece.  

L: Uhum. É, agora tem outras possibilidades, mas eu acho que, talvez, para, assim, diminuir um pouco essa 

insegurança, ou possíveis lacunas, é fazer curso continuado. 

M: Principalmente conversação. 

L: É, para melhorar pronuncia, pra melhorar a segurança na fala. Não, é? 

M: Sim, porque em termos de estrutura, assim, de estrutura da língua, isso a gente aprendeu porque você 

estudava para dar aula sobre aquilo, né? Mas não era necessária, assim, não era o forte. 

L: Uhum, uhum, muito bom, muito boa reflexão. 

M: Então, eu mostro aqui essa última parte que eu tinha separado ou isso já tá definido? 

L: Como você quiser, como você preferir. Se você achar que não precisa... 

M: Eu acho que não. Porque eu ia pegar a avaliação final para mostrar que eu faço exatamente o que eu fiz no 

começo. Acho que não há necessidade, né? 

L: Não, acho que não precisa. 

M: É... eu também penso que, como nós trabalhamos com duas professoras, ela de português e eu de inglês, 

eu tinha uma preocupação muito grande em ensinar o gênero. Talvez, se nós tivéssemos trabalhado com o 

mesmo gênero? 

L: As duas com notícias? 

M: As duas com notícias ou as duas com reportagens. Porque aí, eu com duas aulas, teria mais condições de 

focar mais na língua inglesa mesmo, e trabalhar mais os aspectos mais da língua inglesa ao invés de ficar 

explicando as partes do gênero, e isso ela faria em português, com cinco aulas... não, três aulas ela tem, eu 

acho.  

L: Você acha que isso seria menos necessário e que você poderia focar mais nas diferenças da língua 
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estrangeira? 

M: Isso, eu acho que ia render mais a aula de inglês se eu não precisasse trabalhar tanto com a parte discursiva 

mesmo do gênero, né, a composição do gênero, as características. 

L: Quer dizer que o foco teu ficaria muito mais na textualidade. 

M: Na língua, é. Na compreensão do texto, nas questões e não tanto no gênero, talvez seria. Mas isso é uma 

coisa que depende muito da escola. 

L: Tem que estudar e pensar, né? 

M: E eu preciso encontrar professores que estão dispostos a trabalhar com o mesmo gênero, ao mesmo tempo.  

L: Meio utópico, não? E assim, uma questão que, na época que foi construída a sequência didática, eu acharia 

muito difícil de trabalhar reportagem de três páginas, ou duas páginas e meia, com alunos de língua inglesa. 

Talvez é uma forma também de a gente subestimar, mas, por outro lado, se eles têm três páginas para ler em 

inglês, eles não vão ler, porque eles mesmo não acreditam que eles poderiam dar conta, não é, para começar. 

E talvez pela dificuldade deles ainda, né? 

M: É, talvez não esse gênero, um outro gênero, mais... 

L: Talvez um anúncio publicitário, uma outra coisa. 

M: É, poderia trabalhar em paralelo, né? Mas aí é difícil também, porque se a gente, em inglês também nós 

não temos, português também é muito difícil alguém que trabalhe com sequência didática. 

L: Uhum. A abordagem de gêneros, ela ainda é pouco trabalhada na escola, de modo geral? 

M: Pouco, pouco, pouco mesmo. 

L: Mesmo com essa proposição maior dentro do material didático, já? 

M: É pouco. Muito pouco. 

L: A tendência é ir para o ensino mais tradicional ou não? 

M: Sim. Certeza, isso é uma coisa que... tanto é o que os professores têm a maior dificuldade, assim, com os 

próprios termos. Intertextualidade, intencionalidade, contexto de produção. 

L: Falta formação continuada, né? 

M: São palavras que não... 

L: Não se sabe direito o que seria a significação delas. 

M: Exato. Então as vezes os professores pedem ajuda lá no RCO, que agora ele vem pronto, né, com os 

quadradinhos só para você marcar o que que você trabalhou. E a professora não achava o quadradinho aonde 

ela tinha trabalhado com ortografia. “Eu trabalhei ortografia, eu não tenho esse quadradinho para eu marcar”.  

L: Vejo só. 

M: E daí eu falava: “Mas professora de onde que partiu essa ortografia? Do qual texto, o que que vocês 

estavam trabalhando que foi para ortografia, então a gente pode fazer um caminho aí e voltar, né, para a 

gente...”. “Não eu não tava trabalhando com texto, eu tava trabalhando com ortografia”. 

L: Era ortografia pela ortografia, não tinha texto nenhum, não é? Então a base não é o texto, ele parte ainda de 

palavras isoladas, né? Então, assim, eu acho que a formação continuada, de modo geral, ela precisaria suprir 

essas lacunas, para que, de alguma forma, uma disciplina pudesse, de fato, né, contribuir, dar apoio para a 

outra. É aquilo que a gente viu no texto do Schnewly quando a gente leu no último encontro, né, não nessa 

semana, há duas semanas atrás. Ah, você não esteve. Ele parte exatamente desse pressuposto, que, para a 

língua estrangeira, ele já tem muito conhecimento de como aquele gênero funciona na língua materna, ou na 

língua primeira, e ele vai utilizar aquele conhecimento quando ele vai ler um texto, ou, sei lá, produzir um 

texto na língua estrangeira. Mas, se não há um trabalho que se aproxime disso, então você tem que fazer tudo, 

né? Mas, por outro lado, abordar o gênero nesses diferentes caminhos, o que isso contribui ou não contribui 

para o teu aluno como leitor? Porque você poderia trabalhar o gênero sem trabalhar gênero, você poderia 

trabalhar o texto só pelas estratégias de leitura, para compreensão. Não, você partiu da parte do contexto de 

produção, para pensar no discurso, você partiu... 

M: Da esfera de circulação desse gênero. 

L: Exato, que é tudo isso, né? Aí depois, você partiu... do que mais? Da composição geral desse texto, né, do 

plano global do texto e de todas as partes que ele compõe, né? Tipos de discurso e tudo mais, você não vai 

falar que é um discurso teórico e tal, mas você, de alguma forma você foca, não nos tipos de discurso, mas nos 

tipos de sequência você foca, não é? Onde ele tá, qual é a primeira parte, como é que ele é constituído depois, 

o que que vem. E, depois, esses outros níveis. Então, a minha dúvida tá aqui, Marion. Será que, ao partir 

desses diferentes níveis... 

M: Isso ajuda, contribui para ele compreender o texto? 

L: Ou eu preciso trabalhar só com as estratégias? 

M: Não, eu acho que precisa trabalhar com o gênero sim. Precisa trabalhar com o gênero sim. Porque quando 

a gente conhece o gênero, quando o aluno... isso eu percebi na aula mesmo, quando eles já sabem que no 

lead(?) eles vão encontrar aquelas perguntas, que eu fico ali repetindo o tempo inteiro, né? “Who when, 

where, why”, né? Eles já sabem que ali eles vão encontrar essas respostas, porque essa é uma característica 
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desse gênero. Eles sabem que o título vai trazer quais informações. Isso tudo eles já conseguem utilizar para 

ler o próximo texto. 

L: Exatamente. 

M: Isso foi uma coisa que eu percebi. Sim, tanto é que por isso que eu falo que é importante trabalhar o 

gênero. Mas o que eu coloco é que talvez se eu tivesse apoio e se a gente estivesse trabalhando paralelamente, 

com certeza o aluno, ele iria falar: “Ah, sim, a professora de português já falou isso. Ah, sim...”. 

L: Mas tinha, por exemplo, na reportagem tinha o título, não é, tinha o lead(?).  

M: Tinha, eles comentavam que na aula... 

L: Tinha muitas vezes a imagem X, né... 

M: Ele estabeleceu um paralelo com as aulas, e o conteúdo também. O conteúdo, a temática também eles 

estabeleceram um paralelo, então várias vezes isso foi comentado. 

L: Mas mesmo assim a dificuldade perdura, não é? 

M: Eu acho que a dificuldade maior é minha ali, do que... mais minha do que deles, eu acho que eles se saíram 

bem, eles, até que no fim... 

L: Uhum. Enfim. O que mais você tem? 

 

Excerto separado quanto aos aspectos em relação ao material (SD) – aula do dia 22/8/2016 – Aula 7 – 

parte 3 – de 0` a 1`m 

MARION: from the other countries… will take risk to come to Brazilian Olympic Games… então olha como 

que é interessante… quando nós pensamos essa pergunta… quando nós pensamos essa pergunta ó você acha 

que atletas de outros países eles correm riscos vindo para os jogos olímpicos do Brasil? ... quando nós 

pensamos essa pergunta... [ Marion se aproxima do slide e aponta para o mesmo]  as olimpíadas ainda não 

estavam acontecendo... então a gente não sabia o que que estaria por vir... e o que que os atletas mesmo... 

poderiam pensar sobre isso... e hoje o contexto é outro... hoje os jogos já terminaram... ontem foi o 

encerramento... então hoje a nossa resposta é diferente da resposta que nós daríamos alguns dias atrás... ((bate 

o sinal)) (bateu já). 

 

M: Então, o que queria ter observado assim, com o contexto, quais os impedimentos, ou algumas coisas, 

assim, que foram, assim também, negativas. Negativas não, mas em relação ao material eu percebi, eu separei 

aqui um excerto onde nós estamos falando das Olimpíadas como se elas fossem acontecer e elas já tinham 

acontecido. Então, talvez ali ficou um pouco estranho. Porque nós demoramos mais do que a gente tinha 

previsto. Então quando os jogos já tinham acabado eu ainda estava falando da Zika vírus, que seria um 

empecilho para eles virem pro Brasil, eles já estavam voltando, não tinha acontecido absolutamente nada, 

ninguém foi... e a gente ainda estava falando das possibilidades daqueles que deixaram de vir, então eu achei 

isso um ponto negativo. 

L: O que você faria hoje para mudar isso? 

M: Hoje eu tenho consciência de que eu preciso de mais tempo, ainda mais... tanto é que eu já mudei no meu 

planejamento esse ano. Eu escolhi, selecionei o gênero para um trimestre, para poder trabalhar melhor. Eu já li 

também sobre isso, eu não sei quem, mas eles falam que a gente não precisa esgotar um gênero. Mas a minha 

intenção não é esgotar o gênero ampliando o meu tempo. A minha intenção é falar mais em inglês com eles, 

dar oportunidade para eles também falarem, porque aqui, embora o foco seja leitura, mas nas outras aulas não 

é tanto, né, existem outros gêneros que a gente trabalha que são orais, né, e que eu preciso, por exemplo, 

voltar um vídeo bem mais vezes para que eles entendam melhor. Voltando esse vídeo eu faço perguntas em 

inglês, mudando alguma coisa, eles vão responder em inglês. Então trabalhar um pouco mais a oralidade. 

L: Tanto na tua própria fala quanto no material em si. 

M: Exato. Embora eu sou consciente de que esse gênero, ele era o foco na leitura, né? Mas quando a gente 

trabalha, por exemplo, sitcom, quando a gente trabalha PSA, né, são gêneros que são mais orais. A própria 

história em quadrinhos, eu coloco eles falando. “Você é fulano e você é ciclano, vamos treinar isso”, né? 

Então eu aumentei o tempo, mas não nessa questão de querer esgotar o gênero. 

L: Mas eu acho que talvez um problema que vem exatamente da notícia. Por que a notícia ela é para aquele 

momento, e não para daqui a dois meses. E a notícia, ela se... 

M: Ela circula muito rápido. 

L: É, e ela perde sua validade, né? Então, trabalhar com a notícia em sala de aula é importante, porque o 

mundo é movido pelas notícias, e pode gerar a criticidade e tudo mais, né? O aluno tem mesmo que ouvir, e 

prestar atenção e ler, né? Mas... 

M: E é um gênero textual que aparece muito nas questões de ENEM, ele aparece nas avaliações externas, né? 

Ele está muito presente. 

L: Ele é um gênero importante. Só que para trabalhar com ele, por mais que a gente tentasse, porque a 

sequência didática que nós construímos, os textos, né, eles foram buscados... quando eu busquei textos, lá, eu 
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tinha pensado exatamente de pegar textos que pudessem (?), mas aí também demorou muito mais do que a 

gente queria, né, porque aquilo que era para ser feito em uma aula, por exemplo, a avaliação inicial, foram 

duas aulas e meia, né? Quer dizer, ali a gente já viu que havia uma dificuldade, um empecilho grande, não é? 

M: E o que a gente tinha previsto de trabalhar foi o dobro de aulas, foi mais que o dobro. 

L: Foi muito além. Enfim. 

M: Mas então, eu acho que uma maneira de resolver isso, que foi a pergunta que você fez, como resolver 

isso... eu acho que ampliando o tempo, mesmo, como eu tenho tentado fazer agora. Trabalhar com menos... e 

eu vou fazer uma experiência esse ano. Tô trabalhando com mais tranquilidade, acho que esses vídeos me 

deram bastante noção sobre isso. Não quero falar que a câmera deixou... porque a gente fica, né? mas claro 

que tira um pouco da liberdade da gente. Com certeza eu estou trabalhando com mais tranquilidade agora, 

com mais, né? E isso já ajudou bastante. 

L: Que bom. O que mais você tem aí para mostrar em vídeo? 

M: Aqui, contexto de sala de aula. Apesar de que não vejo que foram empecilhos, né? Era uma sala adaptada, 

tem armário, tem micro-ondas, tem carteiras sobrando, tem, mas não vejo que isso seja um empecilho. Outra 

questão também, poucas aulas, limitações em compreender, né, talvez eu pense isso deles, talvez alguns ali 

tenham mesmo, e já estão acostumados a esse tipo de aulas, o professor responde tudo, né? As aulas passam 

muito rápido, até que a gente organiza, liga datashow, desliga. Mas isso são problemas que eu conheço, eles 

não são novos para mim. 

L: E não são diferentes também aqui, muitas vezes. 

M: Não posso atribuir a isso a culpa por alguma coisa não ter dado certo, quanto a isso sou consciente de que 

essa é a nossa realidade, esse é o nosso contexto. Eu tinha algumas imagens ali. E eu queria colocar também 

alguns aspectos positivos que eu acho. 

L: Você quer mostrar as imagens? 

M: Quero. Então eu vejo aqui um aspecto positivo, na aula do dia 29/08, já mais lá para o final. Dia 29/08, a 

aula 10. 

 

(Áudio) MARION: tá aí disposto a... sem medo... ok? ... [ Marion deixa os slides e vai em direção ao meio da 

sala falar com os alunos] então pessoal agora... eu gostaria que vocês... fossem pras questões... e qualquer 

dúvida eu vou acompanhar, eu vou ficar acompanhando vocês aqui... e qualquer dúvida vocês me chamem... e 

a gente vai orientando vocês então nos exercícios, mas eu gostaria assim que vocês... procurassem... 

compreender “beeeem” a questão em inglês e se tem alguma palavra, às vezes que você não entende o que é 

pra você fazer, vocês me avisem... ok?  

 

M: Eu acho um aspecto positivo que eu circulo pela sala, né? 

L: Sim. Uhum, muito bom. E a forma como eles estão sentados, um tentando, acho que, ajudar o outro, né, há 

uma maturidade na turma pelo jeito, não? 

M: Sim. E eles perguntam pra mim, eu respondo de boa, nós temos um relacionamento legal, acho uma 

interação boa com a turma. Eles não têm problema em me chamar, eu não tenho problema pra conversar com 

eles. 

L: E a gente vê que eles estão, assim, muito interessados em fazer. Você sentiu, assim, esse interesse, essa 

recepção positiva perante essa proposta ou eles tinham momentos que não queriam mais, e... 

M: Não, eu achei, assim, que talvez por ela ter ficado um pouco extensa, acho que eles cansaram um pouco. 

Mas não em relação à proposta. Porque eles gostaram... a gente foi para o laboratório de informática, todas as 

minhas aulas com Datashow, tudo organizado em slides, os textos todos em slides, os exercícios também eu 

coloquei nos slides para melhorar a nossa comunicação, né? Porque se não você fica ali com o texto na mão 

falando: “Ó o exercício tal, olha lá na folha tal”. Assim não, assim eu ia para o quadro e mostrava, então tem 

vários excertos aqui que eu separei que mostram isso. Que eu faço isso. E eu gosto de fazer isso, sabe? 

 

(Áudio) ... aqui... ó... [Marion aponta para o texto projetado no slide]  

 

M: A interação que eu queria ter mostrado na aula anterior, né, que eu mostrei eu circulando lá pela sala, né? 

L: Sim, usando o datashow, não é? Uhum, isso é muito positivo, né? Isso aqui então provavelmente é uma 

dosagem entre um pouco usar o datashow, um pouco... 

 

(Áudio) [Marion passa os slides e continua explicando]  

 

M: Tem uma parte que eu trago o jornal quando a gente fala do... Olha, eu trago o jornal, primeiro eu falo da 
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diferença da notícia que está no computador, online e como ela aparece, e aí eu trago o jornal impresso com 

uma notícia do [...]. Não é a mesma notícia, mas é uma notícia, para mostrar para eles, que, né? 

L: Que legal. Muito bom. 

 

(Áudio) Aula do dia 22/08/2016 – Aula 8 – parte 1 – 04`10 à 05`43. 

Trago material extra como jornal impresso, por exemplo, para melhor compreensão. 

MARION: ... então questão número seis, pergunta o quê aqui? ... existe alguma diferença... vocês entenderam 

a pergunta? 

ALUNO: existe alguma diferença 

MARION: óh alguma diferença entre ler online... uma notícia... [Marion aponta para os slides com os dedos]  

e um:: ... um artigo uma notícia ou ler no jornal? ... existe uma diferença entre ler online o jornal? 

ALUNOS: sim 

MARION: ler online... vocês tiveram essa oportunidade... a notícia foi apresentada pra vocês online lá no 

computador vocês olharam... então o que que vocês percebiam lá na tela do computador e como que vocês 

viam essa notícia? ... e como que a gente/como que é essa mesma notícia num jornal? [Marion mostra 

novamente o jornal Irlandes impresso] ... qual a diferença? ... quais as diferenças (nome do aluno), qual a 

diferença? podia responder pra nós? 

ALUNO: no computador aparece tipo os links que você pode com mais informações 

MARION: {links com mais informações 

ALUNO: {propaganda comentários 

MARION: propagandas comentários 

ALUNO: vídeos você pode assistir 

MARION: {vídeos podem ter... sobre o mesmo assunto... ótimo... e no jornal? 

5 MINUTOS 

ALUNO: no jornal é a imagem 

MARION: a imagem 

ALUNO: também tem propaganda, mas no computador têm propagandas interativas 

MARION: isso... lá no computador é mais interativo... é mais dinâmico... e aqui é o que tem... a diferença o 

que que a gente pode fazer esse jornal aqui a gente pode carregar... eu posso recortar eu posso carregar... 

posso manusear... eu posso fazer anotações... não é verdade? ... posso riscar fazer anotações ao ler essa 

notícia... então existem algumas diferenças... podem responder em português... caso positivo quais são essas 

diferenças então é isso que a gente comentou... 

 

L: E quem responde? 

M: É um menino que estava conversando, daí eu... 

L: É sempre o mesmo? 

M: Não, esse que responde ali na frente é o [...] e esse aqui é o [...], que tá lá atrás, que estava conversando, 

daí eu chamei ele. 

L: Chamou atenção para ver se volta. 

M: Exato, e ele responde, né? Então, assim, eu trago coisas positivas que eu observei também, como... eles 

colocam como... não é consolidação, qual a palavra que os autores usam quando você confirma essa... 

consolidação seria uma palavra, né? 

L: Você pode consolidar a tua prática por meio disso, né? 

M: É, acho que seria, né? Por exemplo, essa questão de colocar nos slides, de trazer... tem uma aula ali que eu 

trabalho com as estratégias de leitura, eu vou trazendo os cognatos, chamando e mostrando. Aí as que eles não 

conhecem eu coloco a tradução, uma flechinha do lado. Peço para que eles façam isso, para que eles não 

procurem palavra por palavra. Então em termos de estratégia de leitura eu acho que eu lido bem com eles. É 

uma coisa boa. Tenho uma interação boa com a turma. Eu explico bem, mesmo que seja em português, mas eu 

acho que eu explico bem. 

L: É, eu acho que se tivesse uma explicação maior em inglês poderia contribuir muito mais. 

M: Com certeza. Retomada de conteúdo, sempre eu faço, de uma aula para a outra, porque aqui eu dava as 

duas aulas na segunda-feira. Eu dava a primeira e a última. Então monta o datashow, daí vem para a última... 

A última virava em quase nada. 

L: Sim. Ela era mais curta mesmo. Mas eu vejo em você uma vontade muito grande de ensinar, né, e eu vejo 

que você tem uma dedicação grande. E certamente os alunos veem isso, e também respondem positivamente a 

partir disso, né? E a proposta com a sequência didática, pelo que você disse, eles receberam bem, não é? 

Então, eu acho que caminhando com todos esses aspectos e as pequenas questões que ainda vão vir... 

M: Eu acho que vai dar certo. 

L: Sem dúvidas. Há elementos muito positivos aí. 



189 
 

M: Porque aqui, nesse período eu estava começando a trabalhar com sequência didática, mas porque era o 

primeiro ano que eu estava voltando para a escola, né? Agora eu já trabalhei o ano passado... esse eu terminei, 

o ano passado inteiro. Hoje, eles chegam na sala e perguntam: “Professora, qual o gênero que nós vamos 

trabalhar?” Agora no começo do ano eles perguntaram isso. E sendo que na escola nova onde eu peguei aula 

esse ano, eu cheguei lá falando de gênero e eles não sabiam. Eu precisei fazer todo aquele discurso de novo. O 

que que é um gênero, por que nós vamos estudar isso, circula na sociedade... eu precisei fazer tudo. Lá eu não 

preciso mais fazer isso. Eles já perguntam: “qual é o gênero que nós vamos trabalhar?”. E daí quando eu 

anuncio o gênero: “Ah, vai ser legal. Ah, isso é bom”. 

L: Quer dizer, eles já sabem, mais ou menos, o que eles vão ter que desenvolver com aquela proposta para, 

né? 

M: E eles percebem a diferença de trabalhar com uma sequência didática e de trabalhar com um livro didático. 

L: Faz muita diferença para ele? 

M: Para eles. E para mim também. Porque... o que que eu vou fazer no livro didático? 

L: Não há uma sequência.... muito... 

M: Não há, é o texto pelo texto. Até os autores procuram falar alguma coisa sobre gênero, eles até apontam lá 

no índice o gênero tal, daí você vai bem feliz para aquele gênero, quando você chega lá só apareceu o texto, 

mas sem explorar o gênero de forma alguma, e a compreensão do texto, como foi aquela pergunta que você 

me fez: “Será que é só ler o texto ou é importante trabalhar a estrutura dele, a organização dele? ” 

L: Porque muda, né? 

M: Muda tudo.  

L: Enfim, o que mais que você tem de perguntas ou de colocações? 

M: Acho que é isso. 

L: É isso? 

M: É isso. 

L: Esse terceiro já foi. 

M: Já, que são os pontos positivos. 

L: Uhum. Nós já estamos com 46 minutos de gravação, e eu tenho algumas questões que eu vou trazer pra 

você, uma é da aula 01... eu vou só pela página aqui, que daí a gente pode... é bem no início da aula 01, na 

página três, onde você começa a falar... é no primeiro vídeo, tá? No vídeo da aula da avaliação diagnóstica, 

que você começa assim: “Como eles estão fazendo? Vão anotando”. 

M: No laboratório de informática. 

L: É, no laboratório de informática. Então, vai passando mais um pedaço aqui, já passou duas páginas de 

transcrição. 

(Áudio) – (...inaudível). 

L: Eu quero chegar em uma parte onde tá assim: “Como eles estão fazendo? Vão anotando as palavras que 

vocês conseguiram descobrir, porque daqui há pouco nós vamos utilizar elas nos exercícios. Vocês têm que 

procurar juntos, não precisa procurar separado”. 

(Procurando o momento no vídeo) 

L: Então aqui era uma atividade que você solicitou que eles utilizassem o dicionário, provavelmente para 

muitos deles foi a primeira vez que eles utilizaram um dicionário online. Então, o quanto que essa proposta de 

ir para o laboratório contribuiu também para abrir possibilidade para esses alunos em buscar fazer leituras e 

auxílio para essa leitura, suporte para essa leitura a partir do dicionário, dessa ferramenta. 

M: Tanto é que eu utilizo também agora com as outras turmas. Eles já sabem, eles já entram lá, eles usam no 

celular deles o dicionário, e eu chego no laboratório e eles já vão direto para o “linguee”, e para outros 

também que nós colocamos lá, mas mais o “linguee”. 

L: Daí, com relação... eu fiz uma pergunta mais geral, assim. Nessa tua produção e compreensão de texto, na 

avaliação inicial, como que você fez para conduzir a compreensão desse texto e das atividades deles? Então 

você ia aos poucos lendo e “speakando”. Com, sempre, a utilização, seja dessa ferramenta que contribuía 

então para que eles tivessem a tradução para o português, ou seja pela tua tradução, né? E aí acho que a gente 

vai chegar naquilo que a gente meio que já falou, mas o que que você faria diferente hoje, né, o que faltou? O 

que poderia ter feito a mais ou diferente, e como que a turma respondeu a tudo isso. Essas eram as perguntas 

para essa questão aqui de analisar. Porque aqui você diz: “Esse você tem que procurar junto. Não precisa 

procurar separado. Ele vai dizer outro significado que você tem para escrever tudo junto”. Daí você traz o 

exemplo do “track and field”, né? “Disse, disse é o passado do verbo dizer, disse para (nome da aluna), né? 

Quer dizer, aqui você está apresentando exatamente um pedaço do texto. E como que você tenta superar... as 

dificuldades que você supõe que eles tenham, e como você tenta fazer para superar isso, né? Então essa 

conduta que eu queria que você explicasse, que você falasse um pouco mais, assim, né? O que que você faria 

diferente hoje na leitura do texto? Será que se lesse mais em inglês, explicasse mais em inglês eles 



190 
 

compreenderiam? 

M: Sim. Tanto é que eu percebi isso também. Eu já antecipo as palavras para eles. Hoje eu já deixo mais eles 

com o texto. Aquela questão, tenho mais tempo. Eu tenho mais tempo para isso porque eu fiz essa previsão, 

me organizei assim. Eu deixo eles mais tempo com o texto. E eu deixo que eles me perguntem o que eles... 

porque agora eles já sabem... uma coisa que eles não sabiam é que a gente poderia ler um texto sem ter que 

procurar todas as palavras. Eles aprenderam que agora isso é possível. E isso foi um trabalho que eu fiz com 

eles. Porque antes eles queriam traduzir o texto inteiro. E hoje eu vou só para as palavras chaves, os 

cognatos... Só que eu já previa as palavras que eles... tanto é que tem uma aula aqui, onde eu coloco no slide, 

eu já coloco com flechinhas as palavras que eu sei que ele vai pedir. Hoje eu já não faço mais isso. Eu já deixo 

eles com o texto. 

L: E você acha que isso é positivo? 

M: Eu vejo que sim. Porque aí um lá no canto da sala pergunta aquela palavra que eu já imaginaria que eles 

perguntariam. Um da sala pergunta: “Professora o que é tal palavra?”. Daí eu primeiro pergunto assim: “Ela é 

importante no texto? Vocês precisam dela para a compreensão desta frase?”. Eu vou até o ponto, eu vou até... 

porque como em inglês as frases são mais curtas... eu vou até o ponto. “Leiam até o ponto, vocês precisam 

dessa palavra?” “Acho que sim, professora, essa palavra é importante porque sem ela eu não tô...” Então eu 

ajudo eles com a tradução dessa palavra. “E agora?”. Eu já passo a palavra para eles no contexto, né, ou se 

eles pedem um verbo no passado eu já... porque se ele vai procurar o verbo no dicionário ele vem no 

infinitivo, e até que ele... 

L: Então, uma coisa que me ocorreu agora, que a gente pode, talvez, refletir conjuntamente é... quando a gente 

trabalha a língua portuguesa você pode trabalhar com partes grandes, né... não precisa ir tanto de palavra por 

palavra. Em inglês a gente ainda vai muito palavra por palavra. Será que esse ir palavra por palavra, e isso é 

uma pergunta, eu não tenho resposta... vem muito da nossa abordagem tradicional? 

M: Sim, porque ele traduzia palavra por palavra. 

L: E a gente continua fazendo isso ou porque realmente não tem outra forma? 

M: Eu acho que a gente não continua fazendo isso, Lídia. Porque, você vê, quando eu falo para ele ler até o 

ponto já não é mais palavra por palavra. Outra coisa, eu já sempre explico que às vezes tem uma palavra lá no 

final que você precisa puxar ela aqui na frente para ela dar sentido para você. 

L: Uhum. Vamos pensar nas anáforas, por exemplo, né? 

M: Exato. E quando eu peço para eles anotarem algumas coisas, às vezes tem questões, o que que é essa 

palavra, qual que é melhor maneira de nós interpretarmos essa...? Nós até criamos um exercício assim... essa 

frase em inglês. Daí eu coloco três alternativas, né? Então esse exercício faz com que ele entenda porque que 

é assim. Porque que essa estrutura em inglês é assim, essa palavra vem antes e essa vai depois, e tal, né? Eu 

acho que a gente já evoluiu nesse ponto. 

L: Sim, eu acredito que, assim, a gente parte sempre do texto. Mas a gente precisa em alguns momentos ver as 

partes bem específicas desse texto, porque ali, em língua inglesa, continuam os problemas, não é? As 

dificuldades, muitas vezes, de vocabulário, elas são muito recorrentes ainda, para a gente não partir desses 

elementos menores também. Não é que é o ponto de partida, mas que é um ponto importante para você tentar 

diminuir a dificuldade do aluno, não é? Não é só vocabulário em si, mas ele faz parte desse trabalho, né? 

Muito bom. Aí, eu queria ir com você para o minuto... aqui diz que é o minuto cinco. 

(Tentando localizar o momento no vídeo de no texto) 

L: Aula 04, dia 08/08. Minuto 5, é lá onde você vai trabalhar a atividade número 06. 

 

(Áudio)                                      5 MINUTOS 

MARION: ... eu acredito que vocês tenham que anotar quem ainda não sabe o [...] já sabe... óh... in the host 

city... na cidade anfitriã... the Christ the Redeemer statue... glowed,,, [Marion escreve a palavra GLOWED no 

quadro e puxa uma pequena seta partindo dessa palavra em direção as palavras LIT UP] essa palavra também 

acredito que {brilhou? (...) vocês não vão saber 

ALUNO: brilhou? 

MARION: ela é quase que um sinônimo aqui da palavra “lit up”. 

ALUNO: brilhou? 

MARION: brilhou... ou… também iluminou hurum… iluminou green and yellow… então o que que 

aconteceu nessa frase? {brilhou 

ALUNO: O Cristo Redentor foi iluminado de uma cor verde e amarela. 

MARION: Isso na cidade... host city... [Marion aponta para o quadro] aconteceu isso então {Rio de Janeiro 

(...) as green and yellow as did the Maracanã Stadium assim como... 

ALUNO: O Estádio do Maracanã.  

MARION: Maracanã Stadium... the iconic lap/Lapa Arqueduct… os/os {Arqueduto da Lapa (…) Arqueduto 

da Lapa depois eu vou mostrar uma imagem pra vocês ok... others famous sights participating included the 
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London Eye... o que que nós temos agora... other famous sights... outros {OUTROS pontos famosos (...) 

ISSO... famous famosos... atrações turísticas sights participating... participaram... included the London Eye 

ALUNO: O Olho de Londres 

MARION: O que que é London Eye? 

ALUNO: Olho de Londres 

MARION: Eu já vou mostrar umas imagens pra vocês... the Pyramid… in the Plaza de Mayo in Buenos 

Aires… Nelson Mandela Bridge, ponte bridge é ponte... in Jjohannesburg the Palazzo Pamphilj in Rome… 

the Aspire Tower in Doha… and the Komazawa Olympic Park in Tokyo… então todos esses lugares que que 

aconteceu com eles? 

ALUNO: iluminou o verde e amarelo 

MARION: isso… [Marion vira a página do xerox] the initiative o que que é initiative? 

ALUNOS: iniciativa 

MARION: iniciativa took place… aconteceu… [Marion escreve TOOK PLACE no quadro], a iniciativa então 

aconteceu on the same day... no mesmo [Marion escreve SAME no quadro] { no mesmo dia (...) dia... that 

the Olympic Flame o que que é flame? 

ALUNO: Fogo 

MARION: Fogo a/a tocha... [Marion escreve FLAME no quadro], Olympic Flame was handed, foi entregue… 

handed foi entregue…[Marion escreve HANDED, no quadro]  over to Rio two thousand and sixt/sixteen in 

Athens  

ALUNO: Atenas foi entregado em Atenas 

MARION: ISSO... lá na... lá na/no... no Estádio Panathinaiko 

ALUNO: Panatináicos, acho que é. 

MARION: Aconteceu uma cerimônia e foi entregue a tocha para (o Brasil) {Panatináicos eu acho que é (...) 

ok? ... então a fonte desse texto tá aqui o endereço... [ Marion deixa o Xerox em cima da sua mesa e abre as 

imagens que possui no computador referente ao trabalho]  eu vou mostrar pra vocês agora umas imagens... pra 

ver se vocês... identificam então essa é a/a matéria... o que vocês têm impressa... o artigo... a notícia... e aqui 

nós temos alguns lugares esse aqui são/ é o Arqueduto da Lapa...[Marion gesticula com a mão de forma 

circular em cima da imagem projetada, que são diferentes lugares iluminados de verde e amarelo] eu vou 

mostrar mais detalhado cada uma delas... essa tá um pouquinho melhor a imagem [ Marion pede para a aluna 

perto da porta desligar a luz] desligue a luz pra nós fazendo um favor... isso {nossa agora ficou melhor (...) e 

aqui o que que nós temos? ... essa informação essa... (Marion circula com o dedo a imagem no slide) ela tem 

no texto? 

ALUNO: Tem 

MARION: Tem? … tem hurum… óh o Parque Olímpico em Tóquio Komazawa... também em verde e 

amarelo... que mais aqui nós temos o quê? ... África do Sul a ponte {a ponte Nelson Mandela (...) Nelson 

Mandela... também em verde e amarelo...[ Marion aponta com o dedo para o slide] cem dias para... Rio 

2016... é a ponte... em verde e amarelo também... e aqui é o estádio onde eu falei foi entregue a tocha para o 

Brasil... lá que tudo começou então... a tocha a circular pelo mundo ela saiu de lá... também em verde e 

amarelo... a Chama Olímpica 

ALUNO: Panatináicos 

MARION: aqui... Doha no Katar...  

10 MINUTOS 

MARION: ...também... tem essa informação no texto...  a mesma... é a mesma ainda lá no Katar...{Marion vai 

passando os slides]  essa é a Plaza de Mayo em Buenos Aires... também em verde e amarelo... London Eye... 

{Olho de Londres (...) o que é London Eye? {Olho de Londres (...) Olho de Londres é aquela roda gigante {ah 

roda gigante (...) ela chama London Eye... aqui é em Roma na Itália... Palácio do Pamphil também em verde e 

amarelo... tenho uma imagem um pouco melhor... bonito... em verde e amarelo... [Marion prossegue passando 

os slides] agora nós temos aqui... na Coréia do Sul... a Torre Seul... Seul em verde e amarelo... toda iluminada 

também em verde e amarelo... aqui nós temos também outros lugares que o texto não mostra que nem esse 

aqui Hungria, Budapeste... a Ponte das Correntes... o texto não fala mas também... outros lugares... e aqui nós 

temos a 

ALUNO: O Cristo Redentor 

MARION: A nossa imagem aqui do Cristo Rede/Redentor em verde e amarelo... muito bonita essa imagem. 

ALUNO: Legal. 

MARION: Então essas imagens aqui só pra... [Marion retira as imagens da projeção] só pra reforçar...[A aluna 

perto da porta acende as luzes]  os lugares que entraram nesse espírito olímpico... ok? ...  [Marion retoma o 

xerox das atividades em suas mãos, o slide permanece ligado com o Wallpaper do notebook aparecendo] 

L: Questão de pronúncia, né? Mas isso é o que a gente falou antes, né? 

M: Mas eu sei que a pronuncia não é essa. 
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L: No problem. Assim, acho que não dá pra você se martirizar, com isso. Sim, errou, então eu vou buscar 

ajuda. Para isso que a gente tá fazendo a autoconfrontação, não é para isso se tornar uma tortura, né? 

M: Sim, com certeza. Tem aspectos bons também. 

L: Não, muitos. 

(Áudio) – (inaudível) 

L: De forma geral, o que eu ia te perguntar aqui é o seguinte: como os alunos participaram dessa aula onde 

tinham muitas questões de conhecimento de mundo. Porque era uma aula onde se trazia diferentes partes do 

mundo que... 

M: Foi das imagens. 

L: É, foi das imagens. E daí, como os alunos participaram dessa aula? Então, como que foi? Eles têm esse 

conhecimento de mundo pra tentar de alguma forma dizer: “Ah, esses são os iconic buildings”, né? Então eles 

têm ou eles não têm ainda, e que é por meio da língua inglesa que eles vão acabar ampliando esse 

conhecimento? 

M: Na verdade ali os pontos, eles eram diferentes, né, não foram os pontos turísticos mais comuns, né, que... 

L: Alguns sim, né, o Cristo Redentor sim. 

M: Sim, esse, mas o da Argentina, por exemplo, eles não conheciam. Daí tinha o [...], né, uma outra ponte que 

eles relacionaram com a ponte de Florianópolis, né? Lá na Grécia não... 

L: É, quer dizer que, parece que... embora seja interessante porque de um lado ele amplia essa visão de 

diferentes partes do mundo e como eles aceitam e estão envolvidos na proposta das Olimpíadas, e colocam luz 

verde e amarela, toda a iluminação, né... por outro lado isso está distante ainda do que os alunos conhecem. E 

aí a minha pergunta vinha, se isso torna-se irrelevante para eles... 

M: Ou é uma forma de eles conhecerem o mundo? Porque isso é um dos objetivos da língua estrangeira no 

currículo, né? Através da língua eu tenho contato com outras línguas, com outras culturas. Eu até passo a 

enxergar melhor a minha, a partir do momento que eu tenho uma outra, para fazer essa... não seria 

comparação, mas de certa forma acaba sendo um paralelo entre as culturas, né? E eu vejo que sim, que essa é 

uma função da língua também. E aí ficou claro... eu busquei outras fotos além dessas e coloquei para eles. 

L: Talvez a tua condução tornou isso acessível para eles, né? 

M: É, verdade. 

L: Porque se fosse só pelo texto eles iam falar: “Ah, tá, tem a estátua X”. 

M: Olha lá, eu trago outras imagens... 

(Áudio) 

L: Quer dizer, eu vi isso como algo muito positivo. Então a minha pergunta é como os alunos receberam? Se 

eles ficaram mesmo interessados? porque é um elo que tenta-se fazer primeiro do Brasil com outros países, 

né?, e a recepção positiva desses outros países... 

M: Em relação ao evento que aconteceu aqui. 

L: Isso, que é a temática principalmente daquele texto, né, que era essa visão positiva, né? E eu acho que você 

explorou isso de uma forma muito adequada, porque muitos desses pontos eram totalmente desconhecidos pra 

eles. 

M: Poderia simplesmente ler o texto com eles e falar desses pontos. E que não iria agregar muita coisa, 

porque, né? 

L: Na própria notícia que tinha... porque essa notícia era do site oficial do Rio, e eu acho que algumas dessas 

imagens estavam no site, então você buscou ainda outras, né, então o quanto você se empenhou para fazer 

isso, e o quanto você se importa com os alunos para buscar outras questões, né? 

M: Talvez isso tenha também demorado um pouco mais, mas eu acho importante, né? 

L: Uhum, mas eu acho que é uma demora positiva, é uma demora que contribui para fortalecer. 

M: Ah, que bom que você gostou. 

L: Sim, gostei muito. Eu acho que tem que enaltecer esses pontos, né, porque eles são muito positivos. Aí, tem 

um outro excerto que eu vi que é da aula 06 no minuto 20. 

(Localizando o momento no vídeo e no texto) 

L: Aula 06 no dia 15, minuto 20. 

(Áudio) aula 06 – dia 15, minuto 20 

MARION: nós vamos seguir essa estrutura aqui óh apresentada... nesse esquema que tem na folha... vocês 

perceberam que tem um esquema assim óh uma pirâmide invertida ali? ... então o que que nós temos bem em 

cima, ad, é o quê? ... o que que é o ad? ... é o anúncio... na sequência bem na ponta da pirâmide na parte mais 

alta da pirâmide headline... que é o...? 

ALUNOS: título 
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20 MINUTOS 

MARION: título... depois nós temos o lead... que são as informações mais importantes... (body) que é o corpo 

do texto details, os detalhes, é essa a estrutura de uma notícia... tá bom? ... ao lado nós temos mais anúncios... 

certo? ... follow... nós temos archives... e embaixo por último nós temos os comentários... então quando a 

gente sair da página da internet nós continuamos com esse esquema... organizado aqui óh no papel e na nossa 

cabeça... de que é essa estrutura que ela apresen/que tá apresentado... ok? 

ALUNOS: ok 

MARION: então nós temos ali o anúncio, a estrutura toda da notícia... então agora exercício quinze... ad or 

advertisements... headline o título... lead tem a função de dar as informações mais importantes do texto... no 

primeiro parágrafo... responde as perguntas who whrere when how why... (body) apresenta o corpo do texto 

com as informações que reforçam o que foi apresentado no lead ou no título da notícia... details o que que é 

details? ... traz informações mais relevantes... outras seções ainda podem tá inseridas na página como... 

subscribe and follow... que demanda cadastro e pagamento para ter acesso irrestrito a todas as seções do jornal 

ou do blog... archives são os links que ao acionar terá acesso a outros textos com outras notícias ou 

reportagens... e comments... são os espaços para maior interação com o leitor... no qual é convidado a deixar 

uma opinião sobre o texto em forma de comentário... ((incompreensível)) de toda a explicação dessa página 

que nós trabalhamos agora... então no momento que a gente vai sair dessa página, nós temos essas 

informações aqui que vão nos ajudar a entender melhor a notícia... de como funciona e como é toda essa 

estrutura da notícia online... da notícia virtual... da notícia da internet... certo? e não impressa... questão 

número dezesseis então pra vocês responderem... does the information above help you to read the 

newsreport... why? ... essas informações que a gente trouxe aí pra vocês que estão acima...ajudam o leitor... a 

ler a compreender a notícia? ... e por quê? ... podem responder em português... ok?  [Marion se dirige a uma 

aluna] ((inaudível)) 

L: Gostaria que você comentasse um pouquinho como você se sentiu nesse momento da aula e agora como 

você se sente vendo e de que forma toda essa apresentação contribuiu ou não contribuiu na apropriação, na 

apreensão dos alunos com relação ao gênero, ou você acha que você falou, mas eles não... não sei se eles vão 

acompanhar tudo isso... então, assim, que você reflita sobre essa proposta. 

M: Então, quando eu falo ali para eles que a gente... a ideia é que eles saiam com essa estrutura na cabeça, né, 

porque uma notícia é organizada assim... nesse esquema. 

L: Que tem uma pirâmide invertida. 

M: É, o que que vem em cima, o que que é na sequência, isso é uma coisa que eu quero que eles levem para a 

vida deles, para todas as vezes que eles forem ler uma notícia, tanto em língua materna quanto em língua 

estrangeira. Então eu acho que é mais uma vez confirmando aquela pergunta que você havia feito no começo, 

se é importante ensinar o gênero.  

L: Uhum, porque ele é um dos elementos e ali você apresenta a estrutura... 

M: Porque quantas vezes eles já leram notícia na vida deles? Eles estão no terceiro ano. 

L: Sim, devem ter lido muitas. 

M: E quantas vezes eles leram notícia dessa forma, né? Foi uma oportunidade única para eles, trabalhar dessa 

forma. 

L: A tua explicação, ela foi muito... você estava muito segura do que você estava falando. Por que? Porque 

você estudou o gênero antes, né? 

M: Eu estudei. Coisa que não era exigido da gente. 

L: Então você não estava trabalhando com um texto no senso comum, você partiu de um modelo didático 

provavelmente, né, daqueles textos que nós tínhamos visto anteriormente para... 

M: Perceber o que que em todos tem, o que que em todas... a partir do corpus que nós tínhamos, o que que 

todas têm, o que que todas as notícias apresentam. E passar isso para os alunos com segurança, porque eu não 

posso chegar e falar de um gênero que eu não conheço. 

L: Sim, não é possível, né? Então a gente espera que com isso os alunos então vão ter mais facilidade para 

buscar informações, para serem também mais estratégicos nos textos que vão ler porque eles conhecem o 

gênero, não é, e não só estratégias isoladas, não é? Então talvez as estratégias junto com toda a proposta de 

gênero seja uma possibilidade de trabalho com leituras. 

M: E as capacidades de linguagem também, que embora a gente não tenha comentado aqui, mas elas estão 

presentes nas aulas. 

L: Sim, e as capacidades, elas estão subjacentes ou não, né, a toda a proposta do gênero em si. 

M: Exatamente. E que os alunos acionam, ou eles desenvolvem, ou eles ampliam, né? A gente não usa esses 

termos com eles, né, mas elas estão aí. 

L: Sim. E a última parte que eu gostaria de falar com você é da avaliação final, da última aula. Então é da aula 

do dia 05/09 parte um. Logo no início. 
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(Áudio) aula – dia 05/09 

Marion: ...nessa prova, vcs vão anotando as dúvidas que vcs tem e, depois, com tempo vcs vão responder, não 

respondam agora, tá? Então, final evaluation... vcs...é...eu leio as questões e... anotem em português em 

cima...tá? ...então vamo lá...Primeira...Complete the box with information from the text. Complete... seria os 

quadrinhos, né? É como se fossem quadrinhos. Com as informações do texto. Letra A: Who produces the 

text?  

Aluna: Quem produziu o texto? 

Marion: ...tranquilo...se vcs entenderam... agora, se tem uma palavra que vcs não entenderam, então vcs 

peçam, tá? Letra B: When was it produced? O que que é when? Que nós vimos várias vezes, é o quando. 

Letter C: Who reads the text? Quem lê esse tipo de texto? 

 

M: Ó, aqui eu dei um pouquinho de autonomia para eles. “Se tem uma palavra que vocês não entenderem, 

vocês peçam”. Diferente já, fiz uma coisa melhor aqui, do que já dar a resposta antes de... 

L: Isso. 

M: Vamos ver o que que eu faço agora. Pois é, eu precisava ter perguntado isso? 

L: Não precisaria mais. 

M: Ó, a menina já respondeu e eu ainda... 

L: Você volta de novo. É a força do hábito, né? 

M: É. Eu confirmei com a cabeça porque a menina ela tá... se não eu teria falado. 

L: Uhum, uhum. Sim, então, assim, é aquelas questões que a gente já conversou. Então, as minhas perguntas 

que eu tinha feito é o que mudou na tua condução da aula com relação à avaliação inicial, então você já vai 

tentando responder isso dizendo: “Ah, eu dou um pouco mais de abertura...”. 

M: Às vezes eu dou um pouco de abertura, mas eu ainda continuo não acreditando no que eu ensinei a 

sequência inteira. 

L: Então, a partir disso, você acha que houve progressão quanto ao conhecimento deles? Na tua atitude parece 

que ainda não muito, não? 

M: Eu acredito que houve, mas eu acho que a força do hábito é tão mais forte, e essa... assim, essa... eu não 

sei, o meu jeito de dar aula, você vê, eu não sento, eu não paro de falar, eu tô sempre... ou indo para o quadro, 

sempre indo para o quadro. Algum aluno pergunta uma coisa aqui, eu vou lá no quadro e chamo a atenção da 

sala inteira porque eu acho que todo mundo tem que ouvir aquilo que é uma dúvida dele. Não sei se isso é 

positivo ou não, mas é uma característica minha. Parece que eu não espero o aluno ter a dúvida e já... 

L: Eu acho que essa questão a gente já conversou, mas eu acho que é uma questão interessante para... 

M: Eu acho que eles aprenderam, mas é muito mais forte eu rever a minha, pra observar um pouquinho mais 

eles, parar um pouco, baixar essa ansiedade e observar se eles realmente estão aprendendo, circular mais em 

silêncio do que antecipar a pergunta, porque às vezes eu não deixo... é uma oportunidade de ele pensar. 

L: Isso. Tá, daí, quando eu perguntei se você conseguiu ver se houve progressão quanto ao conhecimento e 

quanto à compreensão de texto em si. Então eles leram cinco notícias, né, eles leram uma na avaliação inicial, 

uma na avaliação final e três, durante... e isso levou 15 aulas, praticamente, né, acho que foram 15, né? Nesse 

caminhar todo, o que ficou da apreensão dos alunos, o que que você consegue dizer: “Nossa, eu acho que os 

alunos agora têm mais conhecimento de leitura do que antes ou não”. Como essa proposta com a sequência 

didática favoreceu ou não, não é, a leitura dos alunos? 

M: Eu acho que favoreceu. Porque tanto é que a gente vê a diferença da avaliação inicial para a avaliação 

final, né? Embora eu ajude ali a traduzir as perguntas, mas eu não traduzi o texto. Eu não li o texto com eles, 

eu só li as questões com eles. Então eu acho que a partir de todo esse trabalho que foi feito com as partes da 

notícia, o que que ele vai encontrar no começo, aonde que ele vai achar as respostas para tais perguntas, 

conhecendo o gênero textual ele sabe onde é que ele vai encontrar essas perguntas. 

L: Então isso já gerou mais autonomia. Você acha que numa próxima oportunidade você vai provavelmente 

mudar, como você já está mudando, né, a tua condução na avaliação final, por exemplo? Se na avaliação 

inicial você ajuda bastante ainda porque eles têm dificuldade em compreender, na final? 

M: Eu acho que eu não precisaria nem ler com eles as questões, né? Deixar eles entenderem, se eles tiverem 

alguma dúvida, aí sim, porque essa liberdade, essa confiança comigo eles têm. Eles, sem problema nenhum: 

“Professora, o que que é tal palavra?”. Essa liberdade eles teriam, eles perguntam, né, não tem esse problema, 

tipo, de não perguntar por medo, isso não existe. Comigo isso não existe, em outras situações eu sei que 

existe. Mas eu deveria ter deixado eles, apostar mais neles. 

L: Uhum, uhum, é isso. Talvez geraria ainda mais autonomia, né?  Ou pelo menos a gente teria condição de 

ver essa autonomia acontecendo, não é? 

M: Isso, e até para a gente ter uma avaliação, talvez um pouco mais real ainda, porque assim a gente acha 

que... de repente eles não compreendendo a pergunta ou... e de certa forma eu acabei ainda ajudando. Talvez 
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deixando eles... 

L: Ainda mais, um pouco mais... alguns momentos pelo menos. 

M: Até porque nós temos a proposta de recuperação paralela. E isso é uma coisa também que eu, depois dessa 

prática aqui, eu já mudei isso também. A primeira avaliação eu deixo eles fazendo sozinhos, com o que eles 

sabem. Porque nós somos obrigados, né, a ofertar uma recuperação paralela. O que que é a recuperação 

paralela? É a retomada dos conteúdos da avaliação, e uma oferta de uma nova avaliação. Não precisa ser 

exatamente nos mesmos moldes. Eu poderia pedir para que eles produzissem um material e avaliasse eles... eu 

poderia avaliar eles oralmente. Mas uma coisa, a gente retoma esse conteúdo. Geralmente como que eu faço, 

eu coloco numa tabela as respostas. As respostas corretas, as respostas não... não aponto que foi o aluno. 

Devolvo a avaliação para eles, a gente fica uma aula, até mais do que uma aula conversando sobre essa 

avaliação. Até os meninos do PIBID, eles acharam interessante, eu faço isso, né? “Vamos juntar as respostas, 

quem acertou e quem não acertou, vamos conversar.” Porque o aluno aprende com o erro do outro e ele 

aprende com o acerto do outro.  “Essa resposta está correta porque, essa resposta não está correta porque, dez 

alunos responderam assim, dez alunos responderam errado. Por que será que esses dez alunos 

responderam...”. Então a gente conversa com eles. 

L: Uhum. Mas você fez, né, no final da primeira avaliação você retomou. 

M: Sim, na primeira avaliação, mas na final não. 

L: Não deu mais tempo. 

M: Não deu mais tempo. E como a avaliação, agora trabalhando com os gêneros textuais, então eu já, 

geralmente, eu já preparo duas avaliações. Praticamente com as mesmas questões, eu mudo o texto, né, eu 

mudo... mas praticamente com as mesmas questões. Aí ao retomar aquelas eu já consigo perceber quantos 

alunos já aprenderam sem eu precisar retomar, e daí depois eu volto novamente, e infelizmente tem alunos 

que, mesmo com a retomada, mesmo com a segunda avaliação, eles ainda não compreenderam.  

L: Sim, sempre vai ter alguns que ficam ainda para trás, que a gente tem que buscar mais uma vez. 

M: Então eu já faço isso agora, de não ler a primeira avaliação com eles, assim... posso até ler, explicar 

alguma coisa, mas eu deixo eles. Geralmente é com consulta, eles podem olhar o material que eles têm, o que 

eles foram anotando, e eles fazem essa avaliação. E depois a gente faz mais uma avaliação também. 

L: Que bom, não é? Então, o trabalho, acho que a gente poderia ter feito a autoconfrontação muito antes, mas, 

por outro lado, fazendo agora a gente também consegue ver uma caminhada e uma construção de 

conhecimento contínua, uma formação contínua tua, que vem dessa... vem do que? Vem dessa análise, vem do 

trabalho do PIBID, vem do mestrado, vem o estágio... o que que... a que você atribui, a tudo isso ou...? 

M: A tudo, é um conjunto. A teoria, porque quando a gente tá falando das aulas, das sequências, a teoria vem 

na cabeça, né, quando os teóricos falam da importância dos gêneros textuais, né, quando eles falam dos textos 

que circulam na sociedade, que a escola precisa dar a possibilidade de o aluno ter domínio, né, apresentar para 

ele, para ele fazer escolhas lá fora na vida dele, né? Então a gente consegue atrelar essas teorias com o 

trabalho em sala de aula. Eu acho que não poderia ser diferente do jeito que tá acontecendo. Tá difícil, tá 

puxado, mas a questão de estar na sala de aula é fundamental para quem está estudando. 

L: Uhum, porque você consegue fazer a ponte nessa proposta com sequência didática.  

M: É puxado, mas acho que é... 

L: Muito legal... uhum... muito bom. Então eu acho que era isso, Marion, né? Fizemos a autoconfrontação, 

muito bom, acho que tivemos excelentes reflexões e falamos uma hora e vinte e quatro. 

 

 

 


