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RESUMO 

As pesquisas que buscam entender o contexto social e natural envolvidos no 
trabalho docente vêm crescendo e assim contribuindo para compreender e 
fortalecer a área de ensino e aprendizagem nessa perspectiva. Este estudo objetiva 
investigar os gestos didáticos fundamentais mobilizados nas mediações dos 
processos de ensino de professores em formação inicial de língua inglesa, tendo 
como objeto a ser ensinado uma sequência didática do gênero infográfico. Para 
tanto, traçamos três objetivos específicos: o primeiro deles é de construir a 
macroestrutura e as sinopses a partir do trabalho com sequências de ensino dos 
alunos professores de língua inglesa (APLIs); o segundo é de fazer um 
levantamento dos gestos fundamentais mobilizados na prática desses APLIs 
durante o período de regência de estágio; e, por fim, temos o objetivo de 
categorizar o gesto de regulação local, considerando a maneira como os APLIs o 
mobilizam. Os conceitos norteadores que fundamentam nosso estudo partem dos 
pressupostos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo (ISD) 
(BRONCKART, 1999; 2006; 2008; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; 2009), em sua 
expansão no que se refere aos saberes e capacidades docentes (HOFSTETTER; 
SCHNEUWLY, 2009; CRISTOVÃO; STUTZ, 2011; STUTZ, 2012), na clínica da 
atividade (CLOT, 2006; TOGNATO, 2009) e nos gestos didáticos (SCHNEUWLY, 
2009; JORRO, 2002; SILVA, 2013; BUCHETON, 2014). A pesquisa envolveu um 
duplo contexto formado pela universidade e duas escolas públicas, com duas 
turmas do Ensino Médio e os dados para a pesquisa foram gerados por meio da 
gravação e transcrição de vinte aulas de dois alunos professores de língua inglesa 
(APLIs), do quarto ano de um curso de licenciatura em Letras Inglês e Literaturas 
de Língua Inglesa, durante o período de regência, na disciplina de estágio 
obrigatório supervisionado. As sequências didáticas do gênero infográfico usadas 
para análise foram desenvolvidas pelos APLIs e apresentam avaliação inicial, três 
módulos e avaliação final. Quanto aos resultados, por meio da construção da 
macroestrutura e das sinopses, pudemos notar que os gestos didáticos 
fundamentais funcionam conjunta e intrinsecamente e, ainda, estão atrelados às 
capacidades de linguagem e aos saberes docentes. Os resultados também 
apontaram a possível categorização do gesto de regulação local em cinco 
categorias: uso de língua materna para o ensino de língua inglesa, uso do quadro 
para visualização da linguagem na forma escrita, repetição, reiteração e tipos de 
perguntas. Isso nos levou a perceber que o estudo dos gestos didáticos 
fundamentais na prática efetiva de sala de aula pode nos proporcionar uma visão 
bastante detalhada sobre diversas nuances do métier do professor de língua 
inglesa, essencialmente acerca das mediações que visam apresentar os objetos de 
ensino para os alunos. 
 
Palavras-chave: Interacionismo Socio-discursivo; Gestos Didáticos, Gestos 
Fundamentais; Regulação local; Formação Inicial de Professores de língua inglesa. 
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FROM FUNDAMENTAL GESTURES TO THE SPECIFICITIES  

OF REGULATION OF LEARNING: MEDIATIONS OF PRE-SERVICE ENGLISH 
TEACHERS EDUCATION 

 

 
ABSTRACT 

The interest in studying social and natural context involved in teaching has been 
increasing and thus contributing to understand and strengthen the area of teaching 
and learning. This study aims at investigating the fundamental didactic gestures 
mobilized in the mediation of the teaching processes developed by pre-service 
English language teaching (PSELTs), taking as object to be taught a didactic 
sequence of the genre infographic. For this purpose, we set three specific 
objectives: the first is to build the macrostructure and synopses from the work with 
teaching sequences of the APLIs; the second is to do a survey on the fundamental 
gestures mobilized in the practice of these PSELTs during the period of teaching; 
finally, we aim to categorize the gesture of local regulation according to PSELT 
mobilization. The guiding concepts that underlie our study are based on the 
theoretical-methodological assumptions of socio-discursive interactionism (ISD) 
(BRONCKART, 1999; 2006; 2008; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; 2009), in its 
expansion with regard to knowledge and teaching capacities ( HOFSTETTER; 
SCHNEUWLY, 2009; CRISTOVÃO; STUTZ, 2011; STUTZ, 2012), the clinic of 
activity (CLOT, 2006; TOGNATO, 2009) and didactic gestures (SCHNEUWLY, 
2009; JORRO, 2002; SILVA, 2013; BUCHETON, 2014 ). The research involved a 
double context formed by the university and two public schools, with two high school 
classes and the data for the research were generated through the recording and 
transcription of twenty classes of two PSELTs, from the fourth year of an 
undergraduate course in English language, during the period of teaching, in the 
compulsory supervised internship discipline. The didactic sequences of the genre 
infographic used for analysis were developed by the PSELTs and are composed of 
initial evaluation, three modules, and final evaluation. Regarding the results, by 
means of the construction of the macrostructure and the synopses, we could notice 
that the fundamental didactic gestures work together and intrinsically and, 
furthermore, they are linked to language capacities and to teacher knowledge. The 
results also pointed to the possible categorization of the gesture of local regulation 
into five categories: use of L1 for the teaching of English language, use of the board 
for language visualization in written form, repetition, reiteration and question types. 
The outcomes contribute to realize that the study of the fundamental didactic 
gestures in the effective practice of the classroom can provide us a very detailed 
insight into various nuances of the English language teacher's métier, essentially 
about the mediations that aim to present the teaching objects to the students. 
 
Palavras-chave: Socio-discursive Interactionism; Didactic Gestures; Fundamental 
Gestures; Regulation of Learning; Pre-service Teacher Education. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Os gestos didáticos constituem um campo recente de estudo e buscam 

avaliar o agir docente (SCHNEUWLY, 2009), podendo, assim, evidenciar diversas 

nuances do métier do professor em sala de aula, que, embora seja um ambiente 

altamente ficcionalizado, é também deveras complexo e ainda muito pouco 

esclarecido. Apontamos o estágio supervisionado como um espaço profícuo porque 

entendemos que ele engloba todos os outros aspectos relacionados à formação 

inicial. Isso se dá tendo em vista que é nesse contexto que os alunos em formação 

desenvolvem suas capacidades para de fato se tornarem profissionais docentes 

licenciados. Aliado aos gestos didáticos, podemos ter uma dimensão que guie sobre 

quais os saberes necessários para o métier da profissão.  

Para tanto, baseamos nosso estudo também nos postulados do 

interacionismo sociodiscursivo (ISD), que aponta os gêneros textuais como 

megainstrumentos que criam textos como produto de atividades de linguagem 

(BRONCKART, 1999; 2006) e, por conseguinte, nas conjecturas de modelo didático, 

transposição didática e sequência didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Dado que 

todos esses aspectos e conceitos estão envolvidos na macroestrutura da disciplina 

de estágio que se mostra como uma alternativa para dar suporte aos futuros 

professores. 

A abordagem teórica do ISD parte dos gêneros e permite a formação de 

professores mais reflexivos sobre suas próprias práticas e, desta forma, mais 

autônomos. Portanto, esses alunos professores em formação de língua inglesa 

(APLIs1) não assumem uma posição passiva em relação ao trabalho docente, pelo 

contrário, eles desenvolvem fundamentos necessários para construir conhecimentos 

e, ainda materiais contextualizados. Ademais, o ISD problematiza o agir humano e 

oferece uma ferramenta de investigação das práticas que compõem a profissão de 

professor. 

No que tange à disciplina de estágio, os processos de construção de material 

de que os APLIs participam promovem a interação entre eles e, consequentemente, 

a ressignificação do agir docente (CRISTOVÂO; MACHADO, 2011). Isso faz com 

que eles percebam que é por meio da interação e do agir linguageiro com seus 

 
1 Termo cunhado por STUTZ (2012). 
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pares e com a professora de estágio que eles tecem relações e que o indivíduo se 

desenvolve e pode, assim, construir novos conhecimentos. 

Dessa forma, esta pesquisa abrange a formação inicial e está atrelada a um 

duplo-contexto que envolve a parceria entre a universidade e duas escolas públicas 

de regiões periféricas da cidade. Do contexto universitário, participaram dois alunos-

professores da disciplina de Estágio Supervisionado de um curso de Licenciatura em 

Letras Inglês, aqui chamados de APLIs. Esses alunos desenvolveram todo o 

material didático utilizado nas suas práticas de regência de aula, tendo como gênero 

e conteúdo a ser ensinado os infographics2. Houve ainda uma trabalho de 

acompanhamento e orientação da professora da disciplina de estágio, além deste 

pesquisador que buscou contribuir com o trabalho dos APLIs. Do contexto escolar, 

participaram duas professoras titulares de língua inglesa, cada uma atuando em um 

colégio. Além de duas turmas do Ensino Médio, sendo também cada turma de um 

colégio diferente e regido por uma das professoras citadas. Os APLIs trabalharam 

com ênfase na leitura de infográficos, visando preparar os alunos para o exame de 

vestibular, já que esse gênero costuma ser recorrente nesse tipo de avaliação. Essa 

parceria entre a universidade e as escolas promove uma via de mão dupla para 

fortalecer a formação inicial e o ensino de língua inglesa. 

Conforme já supracitado, nossa ancoragem teórica-metodológica se assenta 

nas premissas do ISD (BRONCKART, 1999; 2006; 2008; SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004). Essa corrente é advinda dos estudos genebrinos e busca entender o papel da 

linguagem no desenvolvimento de nossas capacidades epistêmicas e praxeológicas, 

uma vez que a linguagem é considerada o elemento central para o desenvolvimento 

humano. No caso do trabalho docente, este articula-se sobre gestos didáticos que 

subsidiam a interação entre professor e alunos (SCHNEUWLY, et al, 2009). No que 

diz respeito aos gestos didáticos, tomaremos por base os quatro gestos 

fundamentais, a saber: o de implementação de dispositivos didáticos, o de regulação 

das aprendizagens, da criação da memória didática e o de institucionalização de 

novos saberes3. Esses gestos são chamados fundamentais porque estão presentes 

 
2 Infográfico é uma gênero textual que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos 
e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um 
resumo didático e simples do conteúdo escrito. 
3 Os gestos didáticos serão abordados profundamente na seção 1.5. da fundamentação teórica. 
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em qualquer disciplina, como no estudo evidenciado no estado da arte4 em que se 

busca investigar o agir de um professor de música, partindo de seus gestos didáticos 

fundamentais. 

O estudo em tela surgiu pela suspeita, agora evidenciada ao longo do 

trabalho, de que há poucos estudos que contemplam os gestos didáticos e se voltam 

para o ensino de língua estrangeira no Brasil. Portanto, ele pode ajudar a desvelar 

as diferenças entre como se realizam as mediações no ensino de língua materna e 

estrangeira da escola básica. Considerando tal contexto, esta pesquisa foi 

desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Letras (PPGL), da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Contudo, ela teve seu início alguns anos 

antes, mais especificamente no ano de 2014 enquanto eu era aluno do segundo ano 

de graduação em Letras Inglês e Licenciaturas de Língua inglesa, na mesma 

instituição. Durante esse período, eu participei do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID). O programa tinha o intuito de inserir os acadêmicos 

no métier docente, dando-lhes a oportunidade de participar de aulas em colégios 

públicos junto aos professores titulares, além de frequentarem reuniões semanais 

que visavam à discussão de textos teóricos sobre interacionismo social e 

sociodiscursivo, documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) e as Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008) e o 

desenvolvimento materiais didáticos. 

Ademais, como parte das atividades adotadas pela coordenação do 

programa, os alunos participantes deveriam escrever relatos de diários sobre suas 

experiências no decorrer das aulas que participavam. Meu primeiro contato com a 

sala de aula enquanto professor em formação foi por meio do PIBID e no primeiro 

dia em que acompanhei a professora regente da escola, não sabia qual postura 

adotar em sala, nem ao menos como me movimentar devido à falta de prática, de 

saberes e de capacidades docentes. Nisso, eu relatei em meu diário que realmente 

não sabia o que fazer com os braços; naquele momento parecia que eles não eram 

uma parte do meu corpo, eu não sabia se colocava as mãos nos bolsos, se 

segurava um papel, uma caneta ou se entrelaçava os dedos. A partir desse dia, 

comecei a pensar sobre o que era necessário para ser um professor de inglês e a 

observar mais os meus próprios professores. 

 
4 Estudo presente na fundamentação teórica, na seção destinada a um levantamento dos estudos dos gestos 
didáticos no Brasil. 
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No último semestre letivo, os pibidianos deveriam ministrar algumas aulas 

usando uma sequência didática5 que nós mesmos desenvolvíamos. Durante a minha 

regência tive a oportunidade de participar enquanto sujeito de uma pesquisa de 

doutorado. Nesse estudo, eu deveria assistir alguns excertos gravados de minhas 

aulas e refletir sobre minha prática, em um processo de autoconfrontação. Isso me 

fez perceber que o professor precisa de constante reflexão, desde a escolha ou 

construção de material até o planejamento, a sua prática e ao contexto de cada 

aluno da turma e também da escola.  

Mais tarde, já no quarto ano de graduação, eu participei da coleta de dados 

de uma pesquisa de pós-doutorado sobre gestos didáticos. Eu gravei e transcrevi os 

dados para o pesquisador e embora eu não tenha me envolvido diretamente na 

pesquisa, digo, como sujeito, o tema do estudo me chamou muito a atenção devido 

ao fato de o questionamento sobre as práticas docentes ter me acompanhado 

durante toda a graduação. Essa pesquisa me fez pensar na forma como o professor 

mobiliza suas ações no intento de intervir nos processos de ensino e aprendizagem 

de língua inglesa (LI).  

Esse percurso me levou ao mestrado acadêmico. Nessa situação, sob a 

orientação da Profª Drª Lídia Stutz e depois de muitas orientações e ensinamentos 

determinamos que a disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado configura-se 

como solo fértil para a investigação das práticas de formação. Assim, as ideias foram 

tomando corpo e dando início a um projeto que contemplou os gestos didáticos na 

formação inicial de professores de língua inglesa. Esperamos que em um contexto 

mais amplo este estudo possa apresentar contribuições para a área de ensino de 

língua inglesa, enquanto que em um contexto mais específico, objetivamos que a 

pesquisa proporcione reflexões e questionamentos sobre a formação inicial de 

professores de inglês.  

Partindo desse panorama, o trabalho em tela visa a investigar os gestos 

didáticos mobilizados na mediação do processo de ensino de professores em 

formação inicial de língua inglesa por meio de sequências didáticas para leitura de 

infográficos. Para tanto, a partir do objetivo mais amplo, determinamos três objetivos 

específicos organizados da seguinte maneira: 

a) Construir a macroestrutura e as sinopses a partir do trabalho com sequências 

 
5 O termo é discutido na seção 1.3. da fundamentação teórica. 
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de ensino dos APLIs; 

b) Fazer um levantamento dos gestos fundamentais mobilizados na prática 

desses APLIs durante o período de regência de estágio; 

c) Categorizar o gesto de regulação local, tendo em vista a maneira como os 

APLIs o mobilizam. 

Assim, tendo em vista alcançar os objetivos propostos, apresentamos as 

perguntas de pesquisa; as quais norteiam o estudo e que buscamos responder ao 

longo desta dissertação: 

a) Como se configuram as aulas dos dois APLIs durante o período de 

regência? 

b) Quais os gestos didáticos fundamentais mobilizados na prática desses 

APLIs? 

c) De que maneira o gesto de regulação das aprendizagens é mobilizado na 

prática de sala de aula? 

A fim de apresentar a estrutura dos apontamentos teóricos, metodológicos, as 

reflexões e análises e os resultados alcançados, apresentamos uma perspectiva 

geral dos capítulos subsequentes. 

No primeiro capítulo, abordamos os conceitos teóricos que norteiam a nossa 

pesquisa. Inciciamos a discussão falando da formação docente baseada nos 

saberes. Depois, tratamos do interacionismo sociodiscursivo, do conceito de gênero 

e as etapas do trabalho docente no viés do ISD e o trabalho docente. Para concluir 

esse capítulo, discorremos acerca os gestos didáticos e, ainda, sobre um estudo do 

estado da arte que abarca as pesquisas com gestos profissionais e didáticos no 

Brasil. 

No segundo capítulo, traçamos o percurso metodológico de nosso estudo. 

Discutimos a natureza da pesquisa, o contexto, a geração de dados e os critérios 

para analisar os dados gerados. 

O último capítulo apresenta a análise e discussão dos dados que estão 

divididos em duas partes. A primeira parte é voltada a mapear os gestos didáticos 

por meio da macroestrutura e sinopses das aulas. Já a segunda parte é destinada à 

categorização das diferentes maneiras que o gesto de regulação local das 

aprendizagens é mobilizado na prática dos APLIs. 

Nas considerações finais, recuperamos de maneira breve os itinerários 

percorridos ao longo da pesquisa, argumentamos sobre os objetivos traçados e as 
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contribuições e limitações do estudo em tela. Por fim, apresentamos uma reflexão 

sobre os possíveis aportes desta pesquisa em relação à formação inicial de 

professores de língua inglesa e sobre o trabalho docente. 

Prontamente, passamos à fundamentação teórica. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O presente capítulo visa a abordar as questões teóricas que baseiam nosso 

estudo. Começamos discutindo a formação inicial de professores de língua inglesa 

por entender que ela é o contexto macro que envolve os outros aspectos, nesse 

tópico abordamos as capacidades e os saberes docentes e a relação deles com a 

formação inicial docente. Em seguida, buscamos apontar aspectos teóricos do 

interacionismo social e sociodiscursivo. Posteriormente, discorremos sobre as 

noções de gêneros textuais e seus desdobramentos. Depois, discutimos aspectos do 

trabalho docente. Por fim, falamos sobre os gestos didáticos e suas imbricações no 

entendimento das práticas docentes e apresentamos um estudo do estado da arte 

sobre as pesquisas que abordam os gestos didáticos no contexto brasileiro. 

 

 
1.1. Formação Inicial 

Entendemos a formação inicial como um contexto macro. Esse quadro 

engloba muitas outras conjunturas menores, tais como metodologias de ensino de 

língua, documentos que visam a determinar parâmetros de conduta da classe 

docente, materiais didáticos, a abordagem interacionista sociodiscursiva6, os gestos 

didáticos entre outros aspectos. Assim, embora a sala de aula seja um ambiente 

extremamente ficcionalizado, como aponta Schneuwly em uma entrevista cedida a 

Cristovão e Tognato (2017), ela é um mundo a parte. Mundo este que o futuro 

professor precisa compreender para tornar-se apto a lidar com suas diversidades e 

dimensões. 

Dentro desse contexto, as capacidades e os saberes docentes podem servir 

de guia para determinar o trabalho de formação de professores de língua inglesa 

(LI). Iniciamos esse tópico discutindo a nossa concepção acerca de capacidades. No 

presente estudo, adotamos uma postura aderente ao termo capacidade em relação 

à competência. Bronckart (2006) aponta que o temo competência está atrelado 

estreitamente ao contexto político e econômico, o que o associa diretamente ao 

 
6 No caso específico de nossa pesquisa, a corrente teórica base da disciplina de estágio obrigatório 
supervisionado. 
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neoliberalismo. Stutz (2012, p. 53) assevera que o sucesso do trabalho docente é 

então atribuído “[...] unicamente ao professor e, sendo assim, há um favorecimento 

ao meio de trabalho competitivo em que a solidariedade e o coletivo de trabalho 

perdem seu espaço”. No nosso entendimento, isso desassocia o termo do que se 

pretende na esfera educativa, que é a busca pela formação de uma cultura escolar 

comum e com um fim em si mesma e não visando ao lucro, mas sim o ensino.  

Bronckart (1999) afirma que o ensino embasado nas competências serve para 

afirmar que o conhecimento é democrático e que qualquer pessoa possuidora de um 

nível de conhecimento básico pode se desenvolver de maneira autônoma. Todavia, 

esse raciocínio compõe a finalidade de um ensino que parece moderno, mas que de 

fato não é, pois, generaliza o ensino e acaba tendo o resultado inverso, que é o de 

exclusão de acesso ao conhecimento por parte da maior parte da população.  

Por outro lado, o termo capacidade é entendido dentro do interacionismo 

sociodiscursivo (ISD) como um agrupamento de operações que são mobilizadas 

pelo actante com o intuito de compreender ou de construir um gênero textual 

delimitado sócio-historicamente (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Sendo assim, o desenvolvimento de capacidades é resultante de processos e 

reconfigurações intersubjetivas (BRONCKART, 2006). Esses processos ocorrem por 

meio das capacidades de linguagem que são definidas por Schneuwly (2004, p. 52) 

como “[...] aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um gênero em 

determinada situação de interação”. Assim, para que o aluno em formação possa 

exercer corretamente sua futura profissão, faz-se necessário que ele adquira um 

conjunto de recursos que fazem parte da profissão que ele está aprendendo. 

Segundo Stutz, as capacidades docentes podem ser definidas como: 

[...] operações psíquicas construídas com base na dimensão praxeológica, 
ou seja, com base nas práticas inseridas em um dado contexto da esfera 
escolar, da esfera acadêmica e de outras formas de aprendizagem que 
contribuam para a transformação dos saberes voltados ao métier do 
professor (STUTZ, 2012, p. 56). 

Essas operações psíquicas já existem previamente e precisam ser 

(re)moldadas e/ou trabalhadas nos alunos em formação de língua inglesa. Nas 

palavras de Quevedo-Camargo, as capacidades são: 

Um conjunto de operações dentro do âmbito da formação e atuação do 
docente de LI que permitem a realização de ações de linguagem e 
funcionam como um instrumento para mobilizar os conhecimentos docentes 
e operacionalizar a aprendizagem para a docência em LI (QUEVEDO-
CAMARGO, 2011, p. 66). 

Assim, percebemos que o termo, diferentemente de competência, define a 
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capacidade humana de se adequar a situações distintas, como a sala de aula e toda 

sua diversidade. Portanto, podemos dizer que os alunos-professores em formação 

precisam, ao longo de suas caminhadas, de capacidades e saberes que os 

possibilite interpretar e se (re)adequar a versatilidade e fluidez que se fazem 

necessárias e que, ao mesmo tempo, compõem o métier do professor.  

Essas capacidades quando agrupadas formam diferentes saberes docentes 

que servem como referência para se pensar na formação de professores. Em outras 

palavras, é possível organizar de certa maneira sistemática diferentes saberes que 

envolvem diversas capacidades e que servem para modificar e/ou preparar os 

alunos em formação, a fim de torná-los aptos para o métier docente. O termo 

saberes foi introduzido por Hofstetter e Schneuwly (2009), em que os autores 

apontaram dois tipos diferentes de saberes, são eles os saberes a ensinar e 

saberes para ensinar. Segundo os autores “a transformação de saberes em 

saberes a ensinar” é um método que transforma “[...] o saber para torná-lo ensinável” 

(HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009, p. 18). Esses saberes estão intrinsicamente 

relacionados com as profissões do ensino e também a formação; essa categorização 

parte da premissa de que não podemos dissociar a teoria da prática.  

Os saberes a ensinar são mobilizados no trabalho do professor na forma de 

objeto, tais como o material didático e os planos de estudo (STUTZ, 2012). Já os 

saberes para ensinar são os saberes sobre os objetos de trabalho e práticas de 

ensino, tais como saber como os alunos estão se desenvolvendo, a maneira como 

aprendem diferentes abordagens e metodologias (STUTZ, 21012). Além dos 

saberes sobre a instituição escolar, como documentos oficiais de ensino e as 

estruturas políticas e administrativas (HOFSTETTER; SCHNEUWLY, 2009). Logo, o 

ambiente escolar se configura como um lugar em que se busca modificar os modos 

de pensar, de agir e de falar dos alunos por meio de conteúdos trabalhados 

progressivamente e que resultam na transformação dos saberes desses alunos. O 

professor precisa refletir sobre sua ação para que assim possa entender mais 

profundamente como seu trabalho se caracteriza. 

Segundo Libâneo (2015, p. 636), quando pensamos na formação de 

professores “[...] a relação entre conhecimento disciplinar e conhecimento 

pedagógico vem sendo tratada, mundialmente, a partir de distintas posições sobre 

saberes docentes”. Ainda nas palavras do autor, os saberes tratam de “[...] uma 

didática cuja especificidade epistemológica é o estudo da atividade de ensino-
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aprendizagem na relação com saberes, em situações pedagógicas contextualizadas, 

visando ao desenvolvimento do aluno” (LIBÂNEO, 2015, p. 641). Assim, percebe-se 

que mesmo havendo diferentes maneiras de se organizar os saberes, de acordo 

com cada corrente epistemológica, há também certo consenso acerca de que esses 

saberes nos permitem entender melhor a maneira que o métier do professor se 

assenta. 

Para Libâneo (2015), há uma integração entre o que o autor chama de 

conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico. O conhecimento disciplinar 

comporta os métodos investigativos da ciência ensinada, já o conhecimento 

pedagógico abarca os métodos de ensino. Segundo o autor esses conhecimentos 

são “[...] in-separáveis pois os procedimentos pedagógicos de formação dos 

processos mentais são derivados dos processos investigativos das ciências pelos 

quais se chega à constituição de um conteúdo” (LIBÂNEO, 2015, p. 644). Portanto, a 

aprendizagem se dá quando o ensino fornece aos alunos um processo de 

interiorização de conceitos e conteúdos. 

O Portfólio Europeu para Professores de Língua em Formação Inicial7 

(PEPELF, 2007) aponta sete parâmetros a serem trabalhados na formação docente. 

A partir desses parâmetros, Stutz (2012) fez adaptações e propôs os saberes 

docentes a partir desse documento. Os saberes ficaram organizados em sete 

diferentes categorias: os saberes do contexto, da metodologia, dos recursos, da 

planificação das aulas, das regências de aulas, da aprendizagem autônoma e da 

avaliação de aprendizagem, conforme observamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Saberes e as capacidades docentes para a formação inicial de professores de línguas. 
OS SABERES E AS CAPACIDADES PARA O 

ENSINO DE LÍNGUAS NA FORMAÇÃO INICIAL 
1) CONTEXTO 

 
(A) as exigências estabelecidas nas prescrições nacionais e locais, 
(B) os objetivos e necessidades dos alunos, 
(C) o papel do professor de LE: 

i. autoavaliação dos alunos-professores, 
ii. avaliação do ensino de acordo com os princípios teóricos, 
iii. o suporte da pesquisa,  
iv. o aceite do retorno de informações dos alunos-professores, professor regente de 

turma, professora formadora,  
v. avaliação do trabalho dos colegas e contribuição por meio de críticas construtivas,  
vi. identificação dos problemas pedagógicos e didáticos dos alunos e do ensino por 

meio da pesquisa-ação e de estudos de caso,  
(D) os recursos e as restrições disponíveis nas instituições de ensino; 

 
7 Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF). 
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2) METODOLOGIA 

Capacidade de 

analisar/avaliar: 

(A) a produção oral e a produção escrita dos alunos, 
(B) a interação oral e a interação escrita; 
(C) a compreensão oral e escrita; 
(D) a gramática, 
(E) o vocabulário, 
(F) a cultura; 
 
3) RECURSOS 
(A) analisar livros didáticos; 
(B) selecionar textos, 
(C) produzir atividades, 

 
4) PLANIFICAÇÃO DAS AULAS  
Capacidade de:  
(A) identificar os objetivos de aprendizagem; 
(B) planificar os conteúdos da aula; 
(C) organizar o curso; 
 
5) REGÊNCIA DE AULAS  
Capacidade de:  
(A) utilizar o plano de aula e do curso;  
(B) apresentar um conteúdo linguístico, estabelecer relações com conteúdos 
locais/internacionais e estabelecer relações entre língua e cultura;  
(C) interagir com os alunos durante a aula; 
(D) gerenciar a classe; 
(E) utilizar a língua alvo. 
 
6) APRENDIZAGEM AUTÔNOMA 
(A) contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos alunos; 
(B) inserir tarefas de casa adequadas ao aprendizado dos alunos; 
(C) planificar e gerenciar projetos e portfolios; 
(D) utilizar ambientes de aprendizagem virtual; 
(E) organizar atividades extraclasse (passeios, viagens). 

 
7) AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  
Capacidade de:  
(A) compreender artefatos de avaliação; 
(B) reconhecer o desempenho dos alunos; 
(C) promover autoavaliação dos alunos; 
(D) analisar erros dos alunos. 
 

Fonte: STUTZ (2012) com base em PEPELF (EUROPA, 2007). 
 

Esse quadro de saberes e capacidades, embora não tenha sido produzido 

para o contexto de ensino brasileiro, apresenta um passo importante em direção à 

esquematização de um possível caminho em relação às necessidades de um 

cenário de formação inicial. As capacidades apresentadas geram saberes que se 

relacionam e constituem a prática docente. Ademais, a partir desse quadro, Stutz 

(2012), com base em Hofstetter e Schneuwly (2009), indica a ampliação dos saberes 

com a inclusão de cinco capacidades docentes, conforme esquema abaixo: 
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Esquema 01 – Ampliação das capacidades docentes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Stutz (2012, p. 86-87). 

 

Nos cursos de formação docente, a disciplina de estágio se configura como 

um contexto de investigação das práticas de sala de aula. Durante esse processo, 

faz-se necessário levar o futuro professor a refletir sobre suas ações, tanto enquanto 

aprendiz quanto como professor, além de conscientizá-lo e torná-lo apto a buscar 

respostas para os processos de ensino e aprendizagem que se fazem necessários 

para a prática pedagógica (STUTZ, 2012). Ele carece desenvolver as capacidades 

teóricas relacionadas ao ensino de uma língua estrangeira e, concomitantemente, 

desenvolver suas capacidades docentes. 

Para tanto, os cursos de formação inicial necessitam capacitar os alunos 

professores de língua inglesa (APLIs) a serem pesquisadores de suas próprias 

práticas. No nosso contexto educacional, o professor que se limita ao papel 

aplicacionista de atividades produzidas por pesquisadores, não supre as demandas 
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necessárias para mudar o panorama de baixo rendimento escolar. O professor deve 

ser também pesquisador e aprender a desenvolver métodos que o auxiliem e 

auxiliem outros docentes a contornarem problemas de seus contextos de trabalho. 

Para Stutz (2012, p. 57), “conceber o futuro professor como pesquisador que reflete 

sobre a ação é desafiar a visão dicotômica entre a posição reflexiva atribuída ao 

pesquisador e a posição de ação aplicacionista atribuída ao professor”. Assim, uma 

das formas de mudar esse contexto, é aproximando os diálogos entre a escola e a 

universidade. Essa aproximação pode se dar em pesquisas como esta que abarca 

os dois contextos e resulta em uma interação profícua. 

Inferimos que o conhecimento sobre os gestos didáticos, que serão discutidos 

posteriormente, também pode fornecer ao professor em formação suporte para 

gerenciar algumas das dificuldades encontradas no início da carreira docente. Dessa 

forma, a introdução das teorias sobre gestos pode nos auxiliar a desvelar como o 

APLI ensina bem como pode servir de apoio para os futuros professores em 

formação inicial ou continuada, o que em contrapartida poderia melhorar o contexto 

de ensino como um todo e fortalecer as interações durante o ensino que, por sua 

vez, contribuem para a construção de espaços que oportunizem a aprendizagem. 

Isso pode contribuir para a reflexividade e a tomada de consciência dos professores 

em formação.  

A abordagem teórico-metodológica adotada na pesquisa, visando à formação 

dos APLIs é o interacionismo sociodiscursivo (ISD), que entende que o 

desenvolvimento humano está intrinsicamente atrelado à linguagem e à interação 

social que ocorre por meio dela. Dessa maneira, a próxima seção se destina a 

discutir aspectos importantes que compõem as premissas dessa teoria. 
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1.2. O interacionismo sociodiscursivo e o desenvolvimento humano 

Esta pesquisa adota como referencial teórico e metodológico o ISD8. Essa 

corrente foi proposta pelo Professor Doutor Jean Paul Bronckart (1997/19999) e 

desenvolvida por estudiosos do Centro de Didática das Línguas, da Universidade de 

Genebra (UNIGE). Entre os principais estudiosos estão Bernard Schneuwly, 

Joaquim Dolz, Ecaterina Bulea, Sandrine Aeby Daghé, Mariane Jackin, Christoph 

Ronveaux, Glaís Sales Cordeiro entre outros. No Brasil, o construto teórico é 

difundido por diversos estudiosos dentre os quais podemos citar Ana Rachel 

Machado, Vera Lúcia Lopes Cristovão, Elvira Lopes Nascimento, Eliane Gouveia 

Lousada, Maria Izabel Rodrigues Tognato, Lídia Stutz, Lília Santos Abreu Tardelli, 

Luzia Bueno e Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. O ISD tem como base diversas 

vertentes das ciências humanas, mas tem sua gênese no interacionismo social de 

Vigotski (1999), pensando no desenvolvimento da consciência humana e tendo 

como base a interação entre as pessoas. 

Conforme o quadro elaborado por Stutz (2012) com base em Bronckart 

(2004/2008), podemos constatar as diferenças entre os interacionismos social e 

sociodiscursivo: 

 

Quadro 02 – Princípios do interacionismo social e sociodiscursivo. 
Perspectiva do interacionismo social 
Bronckart (2004) 

Perspectiva do interacionismo 
sociodiscursivo 
Bronckart (2008) 

a) Oposto à visão piagetiana direta, 

contínua e de propriedades biológicas do 

desenvolvimento, o desenvolvimento 

humano está fundamentado na visão 

descontínua, dialética ancorada na história 

social. A genealogia humana segue o 

percurso a seguir exposto: 

i) é próprio da espécie humana a criação de 

atividades coletivas instrumentadas; 

ii) de forma a organizar tais atividades, 

a) O conhecimento está fundamentado 

nessas entidades que se  formam  pelas  

condições  do espaço físico, tanto na 

relação que o ser humano estabelece  com  

o  meio,  quanto  nas  próprias condições   

de   sua   composição,   que   estão 

permeados  de  traços sociais  provenientes  

das interações  e  das  propriedades  da 

atividade significante.   É  esse  processo  

que  Bronckart (2008b, p. 50) denomina de 

 
8 No presente estudo, não pretendemos discorrer sobre uma abordagem diacrônica do ISD, uma vez que no 
mesmo programa de pós graduação outros estudos já o fazem, tais como a dissertação de Everton Gelinski 
Gomes de Souza, intitulada Horror short stories nas aulas de língua inglesa: tranposição didática em análise, de 
2015; e a dissertação de Eletícia Elza Carneiro Podolak, intitulada Análise de livro de português em contexto 
estrangeiro sob a ótica do interacionismo sociodiscursivo, de 2018. 
9 O livro Atividade de Linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sócio-discursivo, foi publicado em 
francês no ano de 1997 e traduzido para o português no ano de 1999. 
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torna-se  necessária  a produção  da 

linguagem e elementos semióticos; 

iii) é a partir das atividades gerais que 

emanam junto às condições   do mundo 

físico as obras e os fatos dos mundos 

cultural e social; 

 iv) a apreensão dos  elementos  desses 

mundos pelos seres humanos permite a 

construção  do  funcionamento  psíquico 

consciente. 

espaço gnosiológico humano,  ou  seja,  “as 

diversas  formas  de conhecimento que são 

elaboradas no curso da história social e que 

se transmitem de geração em geração”. 

a) Rejeição à visão essencialista do homem 

- busca compreender as modalidades de 

construção permanente. 

b) As condições que contribuem para 

formação das capacidades humanas são 

construídas durante a trajetória  da história  

na diversidade de atividades significantes. 

b) Rejeição  à  divisão  das  disciplinas 

advindas do positivismo, sendo, portanto, 

necessário integrar ou ao menos estreitar 

os  laços  para  as  diversas  dimensões 

(cognitivas,  sociais,  afetivas,  semióticas, 

etc.)  para  obter  uma  visão  ampla  do 

funcionamento humano. 

c) São essas  atividades que servem de 

base na organização e na mediação das 

formas de interação entre o ser e o meio, 

promovendo reflexos   ou   refrações   que   

engendram   as entidades psíquicas 

(características internas). As entidades  são  

compostas  por  dois  meios  de 

ancoragem: a) nas obras coletivas que 

emanam do conjunto de mundos formais de 

conhecimento - Representações Coletivas 

b) na singularidade de cada indivíduo - 

Representações Individuais. 

d) Nos  trabalhos  acadêmicos  não  

há diferenciação  entre  o  estatuto  teórico  

e  o prático, visto que é o terreno da prática 

que constitui o lugar essencial da validação 

de sua pertinência. 

d) As atividades significantes são 

compostas de atividades  práticas  que,  por  

sua  vez,  estão imbuídas   de   atividades   

de   linguagem.   As atividades  práticas  e  

sua  infraestrutura  são  os elementos 

principais geradores da hominização. Sob 

as lentes vigotskianas e medianas, o autor 

nos mostra que são os processos de 

apropriação e de interiorização dos signos  

mobilizados nas atividades  de  linguagem  

que  organizam  as representações  

individuais;  e  que  é  com  base nesses  

processos  que  também  se  formam  as 

representações coletivas. 
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Fonte: (STUTZ, 2012, p. 71-72). 

 

Quanto à questão de aprendizagem e desenvolvimento, Vigotski (2008) 

salienta três concepções psicológicas, a saber: aprendizado e desenvolvimento 

como processos independentes, aprendizagem e desenvolvimento como processos 

idênticos e aprendizagem e desenvolvimento como processos diferentes e 

relacionados. Na primeira concepção, o desenvolvimento é visto como um processo 

de maturação, seguindo leis naturais e a aprendizagem é desconexa do 

desenvolvimento, ficando alheia e externa a este. Embora essa concepção entenda 

a relação do sujeito com o meio, ela fica sempre atrelada ao grau de maturação. 

Vigotski assevera que isso colocaria em xeque a função da educação formal, já que 

o desenvolvimento se daria de forma natural e que quaisquer interferências não 

fariam diferença alguma nesse processo.  

Na segunda concepção, a aprendizagem e o desenvolvimento são vistos 

como idênticos. Dessa maneira, poderíamos entender que a criança aprende 

enquanto se desenvolve e vice-versa. Essa concepção, segundo Vigotski (2008, p. 

119), fundamenta tanto a aprendizagem como o desenvolvimento “[...] na associação 

e na formação de hábitos, transformando assim a instrução num sinônimo de 

desenvolvimento”. Novamente, o desenvolvimento é entendido como um processo 

natural, bem como a aprendizagem. Levando em consideração o estímulo e 

resposta, os processos seriam mecânicos e o aluno se desenvolveria por meio de 

tentativas de erros e acertos. Assim, teríamos mais uma vez o questionamento sobre 

o papel da educação formal, uma vez que essa teria apenas a função de organizar 

os conteúdos a fim de condicionar o comportamento sem alterar ou interferir nas leis 

de desenvolvimento naturais. 

A terceira e última concepção, apreende os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento como sendo diferentes e relacionados. Essa abordagem é uma 

tentativa de explicar as duas anteriores apropriando-se delas, precisando diferenciar 

quando o desenvolvimento é fruto da maturação e quando é fruto da aprendizagem. 

Tal concepção, ao diferenciar a aprendizagem da maturação, ajudou a progredir os 

estudos; todavia, Vigotski aponta que essa definição não desfaz o dualismo entre os 

termos (aprendizagem e desenvolvimento) e, ainda, os deixa mais confusos. 

Sendo assim, a partir desses pressupostos, Vigotski assevera que a 

aprendizagem e o desenvolvimento são distintos, mas, ao mesmo tempo, 



33 
 

estabelecem uma relação dialética e se articulam. Vigotski (2008, p. 126) também 

destaca que “[...] o aprendizado geralmente precede o desenvolvimento. A criança 

adquire certos hábitos e habilidades numa área específica, antes de aprender aplicá-

los consciente e deliberadamente”. Portanto, podemos concluir que tanto o 

desenvolvimento afeta a aprendizagem, quanto esta afeta o desenvolvimento, 

embora a aprendizagem possa ocorrer acarretar no desenvolvimento. 

Essa concepção psicológica proposta por Vigotski justifica o papel do 

professor ao longo desses processos. Cabe então à educação assumir o papel ativo 

de promover o desenvolvimento por meio da aprendizagem, fornecendo aos alunos 

um ambiente propício à interação e, consequentemente, propício ao 

desenvolvimento dos mesmos. A partir dessas concepções, Vigotski desenvolve os 

conceitos de nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP): 

[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas estão em 
processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 
presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam  ser 
chamadas de "brotos" ou "flores" do desenvolvimento, ao invés de "frutos" 
do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 
desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VIGOTSKI, 1999, p. 97). 

O nível de desenvolvimento real é onde o aluno está em relação ao seu 

conhecimento, aquilo que ele já sabe. A zona de desenvolvimento proximal trata do 

ponto onde o aluno pode chegar com a ajuda sistematizada de conteúdo e com o 

auxílio de um par mais experiente, no caso o professor. A ZDP possibilita, com isso,  

fazer uma avaliação da aprendizagem e entender aquilo que ainda não foi 

apropriado pelo aprendiz, oportunizando ao professor rever sua própria prática e 

organizá-la para favorecer o aprendizado. 

Tognato (2009) aponta que na concepção vigotskiana do interacionismo “[...] 

o desenvolvimento humano não decorre de fatores isolados, mas de trocas 

recíprocas entre o indivíduo e seu meio social, mediadas pelo outro”. Assim, para 

que o desenvolvimento aconteça de fato, é preciso que haja interação entre os 

indivíduos. É nessa interação e por meio dela que os seres humanos se 

transformam e são, ao mesmo tempo, transformados. Considerando então o que foi 

supracitado, o ISD corrobora que a linguagem assume o papel central e possibilita o 

desenvolvimento, conforme as palavras de Bronckart: 

[...] o ISD visa demonstrar que as práticas linguageiras situadas (ou os 
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textos-discursos) são os instrumentos principais do desenvolvimento 
humano, tanto na relação ao conhecimentos e aos saberes quanto em 
relação às capacidades do agir e da identidade das pessoas (BRONCKART, 
2006, p. 10). 

À vista disso, surge a mudança no nome de interacionismo social para 

interacionismo sociodiscursivo, uma vez que é por meio do discurso que ocorre a 

interação. Nos alinhamos à visão de Bronckart (1999) e assumimos a posição de 

que as atividades humanas são inteiramente mediadas e organizadas pela 

linguagem; sendo assim, a própria existência humana depende da comunicação. As 

atividades de linguagem possuem uma intrínseca e interativa relação com as 

práticas sociais. A linguagem pode ser considerada o meio pelo qual a interação se 

materializa. Assim, Bronckart aponta que: 

A espécie humana caracteriza-se, enfim, pela extrema diversidade e 
complexidade de suas formas de organização e de suas formas de 
atividade. Essa evolução espetacular está indissoluvelmente relacionada à 
emergência de um modo de comunicação particular, a linguagem, e essa 
emergência confere às organizações e atividades humanas uma dimensão 
particular, que justifica que sejam chamadas de sociais, dessa vez, no 
sentido estrito do termo (BRONCKART, 2008, p. 31). 

O trabalho docente configura-se assim como uma atividade social. Dessa 

forma, o professor de língua inglesa, no caso específico de nossa pesquisa, busca 

aproximar os conteúdos à zona de desenvolvimento proximal tendo a linguagem 

como meio para promover a interação e alcançar a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos alunos. Para tanto, o ISD pressupõe um método de análise 

descendente com três diferentes níveis, conforme determinados por Bronckart: 

Primeiro, a análise dos principais componentes dos pré-construídos 
específicos do ambiente humano; depois, o estudo dos processos de 
mediação sociossemióticos, em que se efetua a apropriação, tanto pela 
criança quanto pelo adulto, de determinados aspectos desses pré-
construídos e, enfim, a análise dos efeitos dos processos de mediação e 
apropriação na constituição da pessoa dotada de pensamento consciente e, 
posteriormente, no seu desenvolvimento ao longo da vida (BRONCKART, 
2008, p. 111). 

Nisso, a linguagem assume o papel como peça modular e que parte de 

aspectos provenientes de construtos sociais, avançando para a observação dos 

processos necessários para que o sujeito se aproprie desses construtos e, 

finalmente, examina como essa apropriação reflete no desenvolvimento desse 

sujeito (BRONCKART, 2008). Barros (2012, p. 37) ressalta que “para o ISD, a 

emergência das formações sociais e a diversificação das atividades práticas estão 

intrinsecamente ligadas à emergência das atividades de linguagem, com um 

processo de negociação com o contexto em que elas se realizam”. Portanto, o 
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indivíduo precisa construir sistemas de representação e, no ensino, isso se dá pela 

sistematização de modelos de gêneros de textos. 

Essa perspectiva busca estudar as ações do indivíduo tomando-as como 

condutas humanas que são produtos de uma estrutura social organizada. Segundo 

Bronckart (1999, p. 13), “as condutas verbais são concebidas, portanto, como formas 

de ação (daí o termo ação de linguagem), ao mesmo tempo específicas (dado que 

são semióticas) e em interdependência com as ações não verbais”. Isso situa o ISD 

em oposição a correntes cognitivistas, por exemplo (BRONCKART, 1999). Isto 

posto, entendemos que há uma infinidade de atividades humanas, mas como já 

exposto inicialmente, nosso estudo é direcionado ao modo como a linguagem é 

utilizada em sala de aula para realizar a aprendizagem de conteúdos em língua 

inglesa, mais especificamente sobre o gênero infográfico. Salientamos ainda que as 

inúmeras atividades humanas se materializam pela linguagem, que por sua vez, 

apresenta formas com determinada e relativa estabilidade, sendo elas concebidas 

como gêneros textuais, conforme discorremos na próxima seção. 
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1.3. Gêneros Textuais 

Numa dada situação de comunicação, como a sala de aula, por exemplo, a 

mediação entre as pessoas envolvidas ocorre por meio dos gêneros textuais. De 

acordo com Bronckart (1999, p. 15), os gêneros são “[...] como formas comunicativas 

(romance, editorial, enciclopédia, etc.) que serão postos em correspondência com as 

unidades psicológicas que são as ações de linguagem [...]”. As ações de linguagem, 

por sua vez, configuram-se nas necessidades comunicativas que surgem em 

determinada situação da atividade humana. Para o ISD, a concepção de gêneros 

discursivos apoia-se nos estudos de Bakhtin (1997), entendendo os gêneros como 

tipos de enunciados que possuem certa estabilidade composicional, de conteúdo 

temático e de estilo que foram construídos historicamente e com relação intrínseca 

com as atividades humanas. Em Schneuwly (2004, p. 20) “[...] o gênero pode ser 

considerado um instrumento psicológico no sentido vigotskiano do termo [...]”. Logo, 

temos a concepção de gênero como prática social, promovendo a interação e, por 

conseguinte, o desenvolvimento humano. 

Bronckart também aponta que: 

[...] toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e auto-
suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação). Na medida em 
que todo texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou 
em um gênero, adotamos a expressão gênero de texto em vez de gênero 
de discurso (BRONCKART, 1999, p. 137). 

As ações de linguagem constituem os gêneros; assim, o trabalho contínuo e 

sistematizado por meio de gêneros, pode levar ao domínio e à apropriação do 

mesmo, tendo em vista as operações de linguagem mobilizadas nas ações do 

indivíduo. Dessa maneira, corroboramos com Cristovão (2010, p. 18) ao indicar que 

“os gêneros se constituem como artefatos simbólicos que se encontram à nossa 

disposição na sociedade, ou seja, configuram-se como práticas sociais de referência 

para nosso agir”. Em outras palavras, as atividades de linguagem situadas em 

determinados contextos caracterizam os gêneros textuais.  

Ao considerar essa perspectiva, o ISD entende que o gênero textual pode ser 

concebido como um instrumento fundamentado em três objetos que direcionam os 

estudos interacionistas de Vigotski (1999). Essa tríade é formada pelo sujeito, pelo 

instrumento na forma do gênero textual e, finalmente, pela situação (SCHNEUWLY, 

2004). 
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Esquema 02 – tríade didática. 

 

Fonte: construído pelo autor com base em Schneuwly (2004). 

 

Schneuwly e Dolz (2004), com base em Bakhtin (1997), apontam que o 

gênero textual pode ser classificado em primário e secundário, sendo que o primeiro 

é visto como resultante de uma situação imediata de uso da linguagem e/ou como 

resultado da comunicação espontânea sem o controle metalinguístico; já o segundo 

é caracterizado como uma construção complexa, envolvendo coesão interna, o que 

assegura uma relação com o contexto, mas que não se desvincula do gênero 

primário, pelo contrário, apropria-se dele e o torna complexo. Os gêneros 

secundários, por serem mais complexos, precisam ser apreendidos de maneira 

sistematizada e/ou didatizada, ou seja, por meio da educação formal e coerente, não 

fundamentado apenas no senso comum.  

Na parte de didatização de gêneros orais e escritos, nos baseamos nos 

estudos de Schneuwly e Dolz (2004). Os autores apontam que o gênero funciona 

como um instrumento de intermediação entre o sujeito e a situação, e, por isso, deve 

ser trabalhado sincronicamente com o contexto social, considerando as capacidades 

de linguagem , a transposição didática, o modelo didático e a sequência didática.  

Segundo Stutz (2012, p. 121), as capacidades de linguagem “[...] estão 

imbricadas nas operações que mobilizamos para a compreensão ou produção de um 

texto oral ou escrito”. Essas operações foram organizadas separadamente a título de 

didatização e análise; mas na verdade, elas funcionam de maneira interligada e 

perpassam uma a outra quando as mobilizamos para o entendimento de um gênero 
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textual. As capacidades estão dispostas da seguinte forma: capacidade de 

significação, ação, discursiva e linguístico discursiva. Tais capacidades, conforme 

supramencionado, estão justapostas nas operações de linguagem necessárias para 

o entendimento de um gênero de texto. Essas operações são psíquicas e podem ser 

dispostas da seguinte forma: 

 

Quadro 03 – Operações referentes às capacidades de linguagem. 

OPERAÇÕES DE LINGUAGEM REFERENTES ÀS CAPACIDADE DE LINGUAGEM 

REFERENTE ÀS CAPACIDADES DE SIGNIFICAÇÃO 

(1CS) Compreender a relação entre textos e a forma de ser, pensar, agir e sentir de quem 

os produz; 

(2CS) Construir mapas semânticos; 

(3CS) Engajar-se em atividade de linguagem; 

(4CS) Compreender conjuntos de pré-construídos coletivos; 

(5CS) Relacionar os aspectos do contexto macro com sua realidade; 

(6CS) Compreender as imbricações entre atividades praxeológicas e de linguagem; 

(7CS) (Re)conhecer a sócio-história do gênero; 

(8CS) Posicionar-se sobre as relações textos-contextos. (CRISTOVÃO; STUTZ, 2011, p. 22-

23) 

 

REFERENTE ÀS CAPACIDADES DE AÇÃO 

(1CA) Realizar inferência sobre: quem escreve o texto, para quem ele é dirigido, sobre qual 

assunto, quando o texto foi produzido, onde foi produzido, para que objetivo; 

(2CA) Avaliar a adequação de um texto à situação na qual se processa a comunicação; 

(3CA) Levar em conta as propriedades linguageiras na sua relação com aspectos sociais 

e/ou culturais; 

(4CA) Mobilizar conhecimentos de mundo para compreensão e/ou produção de um texto 

(CRISTOVÃO et al., 2010, p. 195). 

 

REFERENTE ÀS CAPACIDADES DISCURSIVAS 

(1CD) Reconhecer a organização do texto como layout, linguagem não verbal (fotos, 

gráficos, títulos, formato de texto, localização de informação específica no texto) etc.; 
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(2CD) Mobilizar mundos discursivos para engendrar o planejamento geral do conteúdo 

temático; 

(3CD) Entender a função da organização do conteúdo naquele texto; 

(4CD) Perceber a diferença entre as formas de organização diversas dos conteúdos 

mobilizados (CRISTOVÃO et al., 2010, p. 195). 

 

REFERENTE ÀS CAPACIDADES LINGUÍSTICO-DISCURSIVAS 

(1CLD) Compreender os elementos que operam na construção de textos, parágrafos, 

orações; 

(2CLD) Dominar operações que contribuem para a coerência de um texto (organizadores, 

por exemplo); 

(3CLD) Dominar operações que colaboram para a coesão nominal de um texto (anáforas, 

por exemplo); 

(4CLD) Dominar operações que cooperam para a coesão verbal de um texto (tempo verbal, 

por exemplo); 

(5CLD) Expandir vocabulário que permita melhor compreensão e produção de textos; 

(6CLD) Compreender e produzir unidades linguísticas adequadas à sintaxe, morfologia, 

fonética, fonologia e semântica da língua; 

(7CLD) Tomar consciência das (diferentes) vozes que constroem um texto; 

(8CLD) Perceber as escolhas lexicais para tratar determinado conteúdo temático; 

(9CLD) Reconhecer a modalização (ou não) em um texto; 

(10CLD) Identificar a relação entre os enunciados, as frases e os parágrafos de um texto, 

entre outras muitas operações que poderiam ser citadas; 

(11CLD) Identificar as características do texto que podem fazer o autor parecer mais 

distante ou mais próximo do leitor (CRISTOVÃO et al., 2010, p. 195). 

 

Fonte: Cristovão et al (2010); Cristovão e Stutz (2011); Stutz (2012); e Cristovão (2013). 

 

Inicialmente, apenas as capacidades de ação, discursiva e linguístico-

discursivas haviam sido propostas (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993). Mais 

tarde, as capacidades de significação foram elaboradas e apresentadas por 

Cristovão e Stutz (2011), Stutz (2012), e Cristovão (2013). As capacidades de ação 

correspondem aos elementos contextuais ou do contexto de produção e envolvem 

diferentes operações de linguagem, como a inferência sobre aspectos do contexto 
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de produção, tais como quem produziu, para quem o texto foi produzido, onde e 

quando foi produzido. Em seguida, temos as capacidades discursivas que, por sua 

vez, analisam a dimensão da arquitetura do texto. A camada mais superficial 

contempla as capacidades linguístico-discursivas que tratam das dimensões da 

textualização e elementos enunciativos (STUTZ, 2012).  

No que concerne às capacidades de significação, elas referem-se às 

representações que os alunos constroem e as relações do texto que eles tecem com 

o contexto mais amplo envolvendo a sócio-história do gênero e ideologias que 

perpassam no texto (STUTZ, 2012). Segundo Cristovão e Stutz, essa capacidades 

de significação: 

[...] possibilitam ao indivíduo construir sentido mediante representações e/ou 
conhecimentos sobre práticas sociais (contexto ideológico, histórico, sócio-
cultural, econômico, etc.) que envolvem esferas de atividade, atividades 
praxeológicas em interação com conteúdos temáticos de diferentes 
experiências humanas e suas relações com atividades de linguagem 
(CRISTOVÃO; STUTZ, 2011, p. 22-23). 

Assim, essas capacidades abarcam operações psíquicas imediatas e mais 

amplas. Há ainda as capacidades multissemióticas, que foram propostas por Dolz 

(2015) e categorizadas por Lenharo (2016) da seguinte maneira: 

(1CMS) Compreender as relações de sentido entre elementos verbais e 
nãoverbais do gênero; 
(2CMS) Apreender os diferentes conhecimentos e sentidos que emergem 
de sons, vídeos e imagens; 
(3CMS) Reconhecer a importância de elementos não-verbais para a 
construção de sentidos; 
(4CMS) Relacionar elementos não-verbais com o contexto social macro que 
o cerca. 
(5CMS) Compreender os elementos semióticos na constituição do gênero 
(LENHARO, 2016, p. 32). 

Ou seja, considerando essas capacidades, entendemos que os aspectos 

verbais e não verbais que compõem a organização de um determinado gênero 

textual se entrelaçam e formam novas significações, construindo novos sentidos e 

maneiras de apresentar os conteúdos. Essas operações classificadas nessas 

capacidades de linguagem fundamentam as atividades dentro de uma sequência 

didática. Dessa forma, elas servem de referência para uma possível análise sobre a 

apreensão dos alunos sobre os conteúdos presentes em um gênero textual, além de 

auxiliarem na coerência da construção de atividades ao longo de uma sequência 

didática, abarcando as diferentes capacidades necessárias para um controle 

considerável de um gênero. Ademais, as operações auxiliam na classificação das 

recorrências que caracterizam um gênero como sendo diferente de outro em relação 
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aos seus conteúdos. 

Quanto à transposição didática, ela pode ser caracterizada como um 

processo que objetiva transformar o saber científico em saber a ensinar (STUTZ, 

2012); em outras palavras, tornar o saber científico inteligível, compreensível e 

acessível para o aluno, considerando-se a zona de desenvolvimento proximal. De 

acordo com Chevallard (1992), os gêneros são construídos e/ou surgem para serem 

usados e não voltados para o ensino. Isto posto, podemos considerar que a 

transição de um gênero, enquanto instrumento de uso social para comunicação, a 

um instrumento voltado para o ensino e podendo ser aprendido, caracteriza a 

essência do que é a transposição didática. 

Nessa perspectiva, Chevallard assevera que: 

Um conteúdo de saber que tenha sido designado como saber a ensinar, 
sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo 
apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que 
transforma um objeto de saber a ensinar em um objeto de ensino é  
denominado Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991, p. 45. Tradução 

nossa. Grifos do autor) (CHEVALLARD, 1991, p. 45). 

Esses processos de transposição de saberes são parte fundamental da 

formação docente ao trabalhar com um gênero adaptado para a sala de aula, 

visando à apropriação dos alunos sobre esse texto. Schneuwly (2009) apresenta um 

esquema para ilustrar a transposição didática: 

 

Esquema 03 – Transposição didática. 

 
Fonte: Schneuwly (2009) 

 

No primeiro nível, externo, há um predomínio do discurso escrito, tais como 

os planos de estudo e os materiais didáticos. O segundo nível, interno, há uma 

convergência de discursos que se dão por meio da interação entre o professor e os 

alunos, na sala de aula. O objeto a saber é o conteúdo na forma de gênero textual, 

que é um saber científico  e que carece de sistematização para sala de aula. O 

objeto a ensinar é o saber já sistematizado para o ensino. Finalmente, o objeto 

ensinado é o conteúdo efetivamente dado pelo professor em sala de aula. 
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Em nosso estudo, isso ocorre no momento em que o alunos professores de 

língua inglesa (APLIs) se deparam com a necessidade de transpor os saberes de um 

modelo didático para a sequência didática. Essa mudança está atrelada ao contexto 

escolar; o APLI precisa conhecer os seus alunos e o gênero de texto que pretende 

trabalhar para que, assim, possa aproximar os saberes científicos dos saberes a 

serem ensinados e oportunizar uma melhor aprendizagem e desenvolvimento. 

O modelo didático, por sua vez, pode ser entendido como um objeto que é 

desenvolvido para orientar a construção de uma sequência didática, tendo em vista 

que o MD sistematiza o conteúdo de um gênero por meio do estudo científico. 

Schneuwly e Dolz (2004) apontam que a construção do MD possibilita que o docente 

faça um levantamento dos conteúdos a serem ensinados por meio de um gênero de 

texto. O gênero a ser trabalhado em sala de aula precisa ser estudado 

detalhadamente a fim de cobrir suas recorrências e possibilitar sua didatização. Para 

tanto, o ISD prevê o uso de categorias de análise, conforme podemos observar no 

quadro 4 (BRONCKART, 1999; MACHADO, 2007; CRISTOVÃO, 2007): 

 

Quadro 04 – Categorias de análise do ISD para construção do modelo didático. 

Categorias de análise do ISD 
A SITUAÇÃO DE 
PRODUÇÃO 

- Contexto físico – emissor, receptor, lugar físico e momento de 
produção; o suporte utilizado; 
- Contexto sociossubjetivo – enunciador, destinatário, lugar 
social, objetivo do gênero; 
- Conteúdo temático; 

NÍVEL 
ORGANIZACIONAL 
(Operações de 
textualização) 

- Plano global; 
- Tipos de sequências – narrativa, descritiva, argumentativa, 
explicativa, injuntiva, dialogal; 
- Tipos de discurso – implicado(discurso interativo, relato 
interativo) – autônomo (narração, discurso teórico); 

NÍVEL DE 
TEXTUALIZAÇÃO 
(Operações de 
textualização) 

- Mecanismos de textualização – conexão e coesão verbal;  
- Mecanismos enunciativos – vozes (discurso direto e indireto) e 
modalizações (lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas). 

Fonte: STUTZ (2012, p. 116) 

 

Essas categorias de análise permitem que seja possível estabelecer 

parâmetros que, por sua vez, nos levam a uma melhor compreensão sobre o gênero 

textual, além de ser uma possibilidade para facilitar a transposição didática, levando 

em conta as capacidades de linguagem. Ademais, o professor pode usar um MD 

construído previamente por outro docente ou especialista para produzir o seu próprio 

MD, adaptando ao contexto específico de trabalho. No caso dos APLIs participantes 

desta pesquisa, não havia um modelo previamente construído, assim, eles 
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precisaram estudar o gênero infográficos visando à didatização do mesmo. Portanto, 

o MD ajusta-se como uma ferramenta que pode contribuir para apontar o objeto a 

saber, os conteúdos que o professor precisa dominar acerca do gênero, além de 

auxiliar na organização desse objeto, que se refere ao que precisa ser ensinado para 

os alunos.  

Por fim, temos a SD que pode ser definida como um agregado de atividades 

organizadas progressivamente e que são produzidas partindo das recorrências e 

especificidades do gênero planificado no MD, bem como devem levar em conta os 

obstáculos que os alunos precisam superar com relação à língua e ao gênero. Nas 

palavras de Schneuwly e Dolz (2004, p. 97), a SD é “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou 

escrito”.  Essas atividades são dispostas em módulos, que no que lhe concerne, são 

organizados sistematicamente visando a levar o aluno a se apropriar desse gênero 

especificamente. A SD sempre apresenta inicialmente uma situação problema de 

comunicação para os alunos, motivando-os na busca pela resolução de tal 

problema. Nesse sentido, Stutz, assevera que a SD é uma: 

[...] unidade de ensino com um conjunto de atividades elaboradas de forma 
progressiva, em uma sequência de módulos de ensino e que contém na sua 
base um tema e objetivos específicos voltados ao desenvolvimento das 
capacidades de linguagem de um gênero de texto (STUTZ, 2012, p. 119). 

Isto posto, podemos afirmar que a SD  oferece autonomia para o professor, 

que tem o trabalho em sala de aula muito mais controlado e direcionado, facilitando 

em vista disso, a aprendizagem dos alunos sobre o gênero a ser trabalhado. Nesse 

contexto, tendo o gênero como um instrumento das práticas sociais, os gestos 

didáticos se encaixam como mediadores do ensino por meio da SD. Conforme Dolz 

e Schneuwly (2004, p. 51), a SD configura-se no “[...] postulado de que comunicar-se 

oralmente ou por escrito pode e deve ser ensinado sistematicamente”. Assim, para 

que o aluno possa apropriar-se do gênero a ser ensinado, esse gênero precisa ser 

estudado e ter seus conteúdos sistematizados para o ensino. 

Para realizar um trabalho progressivo que tenha resultados satisfatórios e que 

possa transformar as capacidades de linguagem dos alunos, levando-os a aprender 

um gênero e suas especificidades, o ISD prevê uma maneira também sistematizada 

de conduzir esse trabalho. Dolz e Schneuwly preveem oito etapas do trabalho 

progressivo:  

1. adaptar a escolha de gêneros e de situações de comunicação às 
capacidades de linguagem apresentadas pelos alunos; 
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2. antecipar as transformações posssíveis e as etapas que poderiam ser 
transpostas; 

3. simplificar a complexidade da tarefa, em função dos elementos que 
excedem as capacidades iniciais das crianças; 

4. esclarecer com os alunos os objetivos limitados visados e o itinerário a 
percorrer para atingi-los; 

5. dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens; 
6. ordenar as intervenções de maneira a permitir as transformações; 
7. escolher os momentos de colaboração com os outros alunos para 

facilitar as transformações; 
8. avaliar as transformações produzidas (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 

46). 

Portanto, para que o desenvolvimento do trabalho com SD seja efetivo, 

precisa-se seguir essas etapas e, ainda, organizá-la conforme o esquema previsto 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly: 

 

Figura 01 – Esquema de organização de uma sequência didática. 

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83). 

 

Na apresentação da situação, o professor apresenta a situação de 

comunicação planejada a fim de instigar os alunos a participarem. Na produção 

inicial, os alunos realizam sua primeira produção em relação à situação apresentada; 

no caso deste estudo, os alunos realizam atividades referentes à leitura e 

compreensão do gênero infográfico; sendo assim, denominamos essa etapa de 

avaliação diagnóstica. Nessa avaliação diagnóstica, o docente pode perceber o 

conhecimento prévio, diagnosticar as dificuldades e também as potencialidades dos 

alunos. Em seguida, temos os módulos; uma SD pode ser dividida em vários 

módulos, mas geralmente ela é constituída por três módulos, sendo que o primeiro 

destina-se aos elementos contextuais relacionados ao gênero, o segundo módulo 

foca nos aspectos composicionais e o terceiro módulo volta-se aos aspectos 

linguístico-discursivos. 

Os módulos buscam sempre estabelecer a interação entre professor-aluno, 

aluno-aluno e aluno-conteúdo. Além disso, eles são organizados a partir do 

diagnóstico que o docente faz da avaliação inicial. Assim, os módulos visam sempre 



45 
 

a levar os alunos a superar as dificuldades apresentadas na produção inicial. Por 

fim, observamos a produção final, que pode ser definida como um fechamento de 

todo o trabalho que possibilita ao professor ter uma visão bastante aprofundada 

do desenvolvimento dos alunos, das dificuldades superadas ou não e dos resultados 

alcançados, uma vez que pode estabelecer um trabalho comparativo das produções 

inicial e final dos alunos. Novamente, em nosso caso, chamaremos essa etapa de 

avaliação final, uma vez que não há produção do gênero infográficos, mas sim a 

compreensão e interpretação. 

Finalmente, ao longo de todo esse percurso discutido até aqui, percebemos 

que há uma relação imbricada entre as capacidades de linguagem, a transposição 

didática, o modelo didático e a sequência didática. A relação entre essas categorias 

não são estáticas e permanentes (STUTZ, 2012), elas mudam e sofrem alterações 

da mesma maneira que os gêneros textuais e a associação entre elas constitui o 

trabalho do professor no viés do ISD. Além disso, tal itinerário facilita para o 

professor analisar o processo de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos 

em relação ao gênero trabalhado.  

Neste trabalho, adotaremos ainda a utilização da macroestrutura. Essa 

organização permite instaurarmos uma comparação entre os objetos ensinados por 

meio das SDs e as capacidades de linguagem (SCHNEUWLY, 2009). Ademais, a 

macroestrutura poder ser entendida como uma forma de reagrupar conteúdos em 

um mesmo nível (AEBY DAGHÉ, et al. 2009). Portanto, a macroestrutura serve 

como ferramenta para sistematizar os dados obtidos por meio das transcrições da 

aulas em forma de quadro a fim de se obter um plano global das informações. 

A partir da macroestrutura, podemos organizar as sinopses, que nos 

permitem agrupar uma grande quantidade de dados de forma densa para mostrar a 

criação de um panorama do desenvolvimento de uma aula (JACQUIN, 2008). Assim, 

podemos ter organizados também em forma de quadro, os momentos em que os 

gestos didáticos fundamentais são mobilizados e na prática dos APLIs. 

Dessa forma, visando ao trabalho do professor, passamos para a discussão 

sobre aspectos do trabalho docente. 
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1.4. Trabalho docente 

Iniciamos essa discussão abordando o trabalho docente por acreditarmos que 

os gestos profissionais e fundamentais, que serão discutidos mais adiante, estão 

imbricados no métier do professor. Esses gestos se configuram como dimensões 

essenciais para o entendimento desse contexto específico de trabalho. Schneuwly 

(2009, p. 30, tradução nossa) assevera que os conceitos de gestos aliados ao objeto 

de ensino e outras ferramentas nos permitem “[...] definir uma perspectiva sócio-

histórica do trabalho do professor como construção do objeto ensinado10”. Sendo 

assim, um dos pilares no qual o trabalho do professor está centrado são os gestos e 

isso justifica nosso interesse pelos mesmos. No entanto, iniciamos esse tópico 

discorrendo sobre algumas premissas da clínica da atividade para fundamentar 

alguns conceitos chave deste estudo. Entre esses conceitos estão o de métier, as 

definições do trabalho prescrito, planificado, realizado e real e de tarefa e atividade. 

Por isso, faremos uma digressão para depois retomar os gestos didáticos. 

Nos estudos das atividades profissionais, temos a clínica da atividade que 

confome Clot (2017) se enquadra dentro da psicologia do trabalho. Segundo o autor 

do texto, essa corrente “[...] se volta de início para a ação com o intuito de 

desenvolver o poder de agir dos profissionais sobre seu meio de trabalho, sobre a 

organização e sobre si-mesmos” (CLOT, 2017, p. 18). Ou seja, o objetivo primeiro da 

clínica da atividade é de tentar, ao longo da observação, entender como o 

profissional desenvolve suas atividades em seu métier (CLOT, 2017). Esse 

entendimento, como consequência, possibilita agir e intervir sobre as relações 

individuais e coletivas que compõem e que são provenientes do ambiente de 

trabalho. 

Quanto ao métier, a palavra designa a área de trabalho, o ofício ou a 

ocupação de um sujeito. Todavia, o termo é paradoxal, pois, se por um lado ele é 

pessoal, uma vez que cada pessoa desenvolve suas atividades de uma determinada 

maneira; ele é interpessoal, já que pessoas que exercem a mesma função têm 

certas padronizações de suas ações; isso fica evidente ao olharmos as atividades 

docentes. Ademais, o métier pode ser entendido como sendo impessoal, como em 

documentos prescritivos oficiais (CLOT, 2017). Pensando nesses documentos e no 

trabalho docente, podemos considerar a existência de quatro níveis de trabalho: o 

 
10 [...] permettront de définir une perspective sociohistorique du travail de l'enseignant comme construction de 
l'objet enseigné. 
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trabalho prescrito, o trabalho planificado, o trabalho realizado e o trabalho real 

(CLOT, 2007).  O esquema abaixo ilustra esses diferentes níveis: 

 

Esquema 04 – os níveis do trabalho docente. 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Clot (2007) e Tognato (2009). 

 

O trabalho prescrito engloba normas e documentos oficiais que regem uma 

determinada atividade de trabalho, conforme assevera Machado (2002, p. 40) “[...] 

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

ações [...]”. No caso específico deste trabalho e no contexto específico em que a 

pesquisa se desenvolveu11, temos como exemplos desses documentos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 1999), as Diretrizes Curriculares 

Estaduais (PARANÁ, 2008), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006) e os Projetos Político-Pedagógicos (PPP), a Proposta Pedagógica 

Curricular (PPC), o Plano de Trabalho Docente (PTD) e planos de aula. Constrói-se 

assim, uma faceta do métier que se molda no trabalho prescrito e que foge ao 

 
11 O presente trabalho utiliza-se dos documentos abordados na disciplina de estágio obrigatório 
supervisionado no contexto em que a pesquisa se deu. Por motivo de tempo hábil, determinou-se não 
discutir outros documentos que regulamentam a prática docente e que estão em vigor no país, tais 
como a BNCC, o Referencial Curricular do Paraná entre outros documentos. 
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pessoal, que busca estabelecer um padrão de agir dos profissionais da educação, 

por exemplo. Não obstante, a interpretação de cada um desses documentos é de 

cunho pessoal e cada professor vai estabelecendo padrões de agir que casam com 

suas metodologias adotadas para o ensino. Isso caracteriza as autoprescrições que 

segundo Stutz e Cristovão são entendidas como: 

[...] os trabalhos dos participantes quando estes reinterpretam as 
prescrições oficiais, os direcionamentos enfatizados pela disciplina de 
estágio e as exigências próprias de um grupo de alunos e da escola para 
transpor tais conteúdos e construírem ferramentas de trabalho – no caso, as 
sequências didáticas (SDs) (CRISTOVÃO, 2011, p. 569). 

No caso do trabalho sob as lentes do ISD, esse processo de autoprescrição 

demanda aliar-se ao modelo didático12, isto é, a um conjunto de saberes a ensinar 

as dimensões do gênero (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), com o intuito de aprimorar as 

capacidades de linguagem dos alunos, uma vez que para essa transposição dos 

conteúdos prescritos em uma SD, o professor precisa estar atento às 

especificidades do gênero a ser trabalhado e ao contexto em questão, ou seja, aos 

conhecimentos que os alunos já têm sobre o gênero bem como as prescrições nas 

diferentes instâncias. 

Essa liberdade de interpretação sobre os documentos oficiais nos leva a esse 

segundo nível do trabalho planificado. Segundo Barros (2013, p. 750), esse nível 

“[...] se consubstancia nos textos de planejamento do agir docente, elaborados pelo 

próprio professor”. Assim, embora esses documentos sejam padronizados dentro de 

uma instituição de ensino, sua elaboração é pessoal, variando de docente para 

docente. Essa etapa do trabalho, no contexto brasileiro, acaba muitas vezes sendo 

afetada devido às condições do ensino público, em que o professor tem poucas 

horas destinadas à preparação de atividades, turmas com muitos alunos, entre 

outros fatores. Um planejamento que não é bem elaborado pode desfavorecer a 

aprendizagem e afetar diretamente o nível do trabalho realizado. 

Segundo Machado (2002, p. 41), o trabalho realizado é o “[...] conjunto de 

ações efetivamente realizadas”. Nessa etapa, observam-se diretamente as condutas 

verbais e não verbais do professor. Aqui observam-se diretamente as interações em 

sala de aula. Nesse movimento entre o trabalho planificado e o realizado sempre 

ocorrem tensões e mudanças (STUTZ, 2012). Segundo Stutz (2012, p. 98), 

“compreender a transposição didática como central na construção de conhecimento 

 
12 O termo foi discutido na seção 1.3. deste capítulo. 
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dos alunos-professores implica reconhecer as modificações do conteúdo em seus 

diferentes níveis”. Já Amigues (2004, p. 40) aponta que “no domínio do trabalho, a 

tarefa não é definida pelo próprio sujeito; as condições e o objetivo de sua ação são 

prescritos pelos planejadores, pela hierarquia”. Nisso, há sempre uma distância em 

algum nível entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado. Essas tensões e 

distanciamento são provenientes de vários fatores, tais como adaptar as prescrições 

dos documentos oficiais para o contexto real de ensino e/ou aproximar o 

conhecimento científico de um determinado gênero dos alunos, em relação as suas 

capacidades e à zona de desenvolvimento proximal.  

Assim, o trabalho docente se mostra ainda mais complexo e, portanto, a 

observação direta de seu métier, só tem a favorecer os estudos nessa área. Nesta 

pesquisa, focamos sobre o nível do trabalho realizado, uma vez que os gestos 

didáticos fundamentais, os quais serão discutidos posteriormente, nos possibilitam 

averiguar o trabalho do professor em sala de aula, principalmente provendo meios 

de analisar como ocorre o trabalho quanto à forma de abordar os conteúdos, de 

realizar as explicações e quanto as interações entre professor, aluno e conteúdo. 

Salientamos ainda que embora o estudo não seja uma proposta da clínica da 

atividade, vemos que se faz necessário tecer um diálogo com a didática das línguas. 

Por fim, temos o nível do trabalho real que segundo CLOT:  

[…] não é identificável com as condições externas da atividade psicológica. 
O real é a modificação dessas condições pelo sujeito e não essas condições 
em si mesmas. Não se trata de um ambiente mas de um meio de ação 
delimitado pelas iniciativas que o sujeito toma, só ou com outros, em 
condições que nem por isso são fixadas por ele. O real é a ação de 
realização – jamais totalmente previsível – que põe o sujeito em contato 
com as realidades objetivas do mundo das coisas e dos homens, ocasiões 
para, e obstáculos ao [,] seu desenvolvimento (CLOT, 2007, p. 93). 

Esse nível do trabalho real envolve todos os outros e, ainda, acrescenta as 

percepções do professor sobre aquilo que não conseguiu realizar na sala de aula. 

Assim, nos estudos que focam nesse nível é bastante comum o uso das 

autoconfrontações e instruções ao sósia, apresentando aspectos subjetivos e 

objetivos do trabalho docente. A autoconfrontação pode ser caracterizada, grosso 

modo, como a ação de filmar sequências de uma atividade de trabalho e em seguida 

apresentar ao trabalhador, conforme aponta 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 
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com as imagens”. Nisso, o sujeito pode reavaliar e repensar sobre sua própria 

prática. Já a instrução ao sósia segundo Freitas pode ser definido como: 

O método da instrução ao sósia é mais uma alternativa para os 
pesquisadores que buscam conhecer as realidades dos trabalhadores e do 
trabalho. Apesar do método ainda ser pouco conhecido e utilizado nas 
ciências humanas no Brasil. Ao se realizar a indagação: imagine que eu sou 
semelhante a você fisicamente e que amanhã eu o substituirei no trabalho, 
como devo agir para que ninguém perceba a diferença? Estimula-se no 
sujeito a fazer um autoquestionamento, como eu faço isso? Por mais que a 
resposta seja simples, o ato de se autoquestionar desperta a reflexão, o 
pensar alternativas, as motivações para se fazer o trabalho de uma forma e 
não de outra (FREITAS, 2018, p. 2). 

Portanto, essa abordagem entende que é possível que um sujeito realize 

ações que foram premeditadamente pensadas por outras pessoas, mas que de certa 

forma assumem marcas que são comuns no cotidiano de uma profissão. 

No que tange à tarefa e atividade, Amigues aponta que: 

A tarefa refere-se ao que deve ser feito e pode ser objetivamente em termos 
de condições e de objetivo (materiais, técnicos...) utilizados pelo sujeito. A 
atividade corresponde ao que o sujeito faz para realizar essa tarefa, não 
sendo portanto diretamente observável, mas inferida a partir da ação 
concretamente realizada pelo sujeito (AMIGUES, 2004, p. 39). 

Sendo assim, nosso estudo recai sobre a atividade docente e não na tarefa, 

uma vez que o foco está sobre as interações que ocorrem entre o professor, os 

alunos e o conteúdo na forma do gênero textual em sala de aula. É nesse nível do 

trabalho realizado que se instaura a observação do agir docente a fim de desvelar 

como ocorrem as interações presentes e importantes nos processos de ensino e 

aprendizagem.  

Na sequência do texto, retomamos nosso percurso inicial e buscamos definir 

e diferenciar os gestos profissionais e didáticos. 
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1.5. Gestos profissionais e didáticos 

Quanto aos gestos profissionais, eles vão muito além do que somente as 

ações físico-corporais que usamos para exercer uma determinada atividade de 

trabalho. Conforme podemos observar nas palavras de Bucheton (2005, p. 2), ao 

apontar que os gestos profissionais “[...] referem-se a um know-how que é 

compartilhado e reconhecido pela profissão [...]” e “[...] pelas artes de fazer e dizer 

que permitem a conduta específica da classe13 [...]”. Dessa forma, entendemos que 

esses gestos configuram-se como ações linguageiras que operam em favor da 

aprendizagem do aluno, tendo em vista um objeto de ensino que nos estudos de 

linguagem que realizamos alia-se aos gêneros textuais. Nas palavras de Jorro: 

[...] há a distinção entre os gestos do métier e gestos profissionais, sendo os 
primeiros os gestos codificados e que fazem parte da memória do ofício e 
captar seu efeito estruturante na atividade [...]. A cultura docente tem como 
gestos comuns: o mestre em frente ao quadro negro. Já com relação aos 
gestos profissionais, são concebidos como sinais (diacríticos) que só podem 
ser apreendidos em uma situação (JORRO, 2002, p. 40, tradução nossa14). 

Assim, para a autora os gestos profissionais estão em relação com contexto e 

envolvem fatores exteriores como a relação professor, aluno e objeto de ensino, 

como a questão da atmosfera proposta por Bucheton (2014), por exemplo. Assim, 

para Jorro (2002), os gestos são signos verbais e não verbais que o professor utiliza 

para direcionar-se aos alunos e os gestos profissionais do professor aliam-se aos 

códigos de comunicação que o professor supostamente compartilha com os alunos. 

Boucheton (2014, p. 7) explicita que esses “[...] gestos profissionais são em parte 

conscientes e em parte gerados pelo hábito, pelas culturas específicas [...]”. 

Portanto, uma das maneiras de fortalecer as ações realizadas em sala de aula tem 

na análise dos gestos um aliado importante, visto que possibilita primeiro evidenciar 

como ocorre o ensino sob o viés da tríade didática professor, aluno e saber a 

ensinar, bem como pode prover maior consciência aos docentes sobre como fazer 

para ensinar. 

Segundo Nascimento (2014, p. 121), “o trabalho do professor é um tipo de 

agir em que a memória do coletivo de trabalho está sempre presente, constituindo 

 
13 renvoie à un savoir faire partagé et reconnu par la profession [...] e [...] les arts de faire et de dire qui 
permettent la conduite spécifique de la classe (BUCHETON, 2005, p. 2). 
14 […]les gestes du métier et les gestes professionnels ne recouvrent pas la même réalité. Par gestes 
du métier, il importe de comprendre gestes codifiés, répertoriés dans la mémoire du métier et de saisir 
leur effet structurant dans l'activité [...]. La culture du métier est peuplée de gestes emblématiques: le 
maître devant le tableau noir, la craie à la main [...]. En revanche, les gestes prefessionnels sont 
entendus comme des signes(diacritiques) qui ne peuvent être appréhendés qu'en situation (JORRO, 
2002, p. 40). 
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gestos profissionais que se integram nas atividades e constituem a cultura escolar”. 

Ou seja, são os movimentos que caracterizam essa profissão em relação a tantas 

outras existentes dentro de uma cultura comum. Ademais, os gestos profissionais 

podem ser caracterizados como gestos linguageiros que se associam a gestos não 

linguageiros (SILVA, 2013). A autora ainda aponta que “a concepção do papel da 

linguagem no desenvolvimento da pessoa, nas interações entre elas, é a base dessa 

concepção de gestos” (SILVA, 2013, p. 73). Esses gestos são amplos e abrangem o 

agir de um indivíduo no desenvolvimento de qualquer atividade de trabalho. Não 

obstante, dentro do nosso estudo adotamos um viés que parte do agir didático do 

professor especificamente; sendo assim, usaremos a nomenclatura de “gestos 

didáticos” por entendermos que esses gestos compõem os objetos de trabalho do 

professor em seu métier.  

Em Canelas-Trevisi et al o gesto é concebido por meio da: 

[...] ação de ensino e provida de uma racionalidade que se manifesta em 
atos verbais e não verbais, atos que são realizados pelo professor (mãos, 
postura, mimetismo, olhar) e o que ele diz (formulações, perguntas, 
avaliações, comentários). O ato é compreendido como ação de linguagem 
que é implementado pelo professor; contudo, nem sempre a ação é 
consciente e explícita. Os atos evidenciam técnicas e saberes incorporados 
em rotinas e usos dadas as situações e os dispositivos didáticos. Explicitam-
se as expectativas e questões feitas pelo professor sobre o objeto. Os atos 
se reagrupam em conjuntos definidos a partir de conceitos didáticos, que 

são considerados como gestos profissionais (CANELAS-TREVISI et 

al,1999, p. 151, tradução nossa)15. 

Novamente vemos que os gestos estão atrelados de maneira intrínseca às 

práticas, aos saberes e às capacidades docentes. No entanto, neste estudo, nos 

alinhamos a visão de Dolz e Schneuwly (2009), entendemos que os gestos estão 

sempre atrelados e, ao mesmo tempo, envolvem a tríade didática. Conforme Dolz e 

Schneuwly (2009) e Jackin (2011), os gestos têm por objetivo transformar as 

significações atribuídas pelos alunos aos objetos e de construir novas significações 

compartilhadas pela classe, aproximando-se dos significados sociais de referência. 

 
15 [...] l'action d'enseignant est pourvue d'une rationalité qui se manifeste dans des actes verbaux ey 

non verbaux, les actes étant ce que l'enseignant fait (mains, posture, mimiques, regard) et ce qu'il dit 
(formulations, questions, évaluations, commentaires). Le dire, pris comme action langagière, est 
considéré comme acte, au même titre que le faire. Les actes d'enseignant déploie sont des 
observables désignant quelque chose de volontaire, mais de non nécessairement explicité ou 
conscient. Ces actes relèvent de techniques incorporées, de savoirs en acte. Ils incorporent des 
routines, des usages. Ils s'inscrivent dans des situations et des dispositifs. Ils dénotent des attentes et 
des enjeux relevant de l'enseignement et son objet. Dès que des actes peuvent être regroupés dans 
des ensembles définis à partir des concepts didactiques, ils sont considérés comme gestes 
professionnels. 
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Os saberes a ensinar são, portanto, os objetos de ensino, que se aliam de forma 

sistematizada aos gestos durante a aula. 

De acordo com Silva (2013, p. 73), “[...] os gestos dos professores são 

didáticos desde que eles visem aos saberes, aos modos de pensamento e de agir 

que em seu conjunto contribuem para o desenvolvimento global do aprendiz no 

processo de ensino aprendizagem”. Esse processo é psíquico e visa a levar os 

alunos a se apropriar de um gênero textual, mudando assim seus modos de falar, de 

pensar e de agir no decorrer do trabalho. 

Para Schneuwly: 

[...] os gestos fundamentais, se integram dentro do sistema social complexo 
da atividade de ensino que é regido pelas regras e os códigos 
convencionais estabelecidos pelas práticas seculares constitutivas da 

cultura escolar [...] (SCHNEUWLY, 2009, p. 36, tradução nossa16) 

Esses gestos, então, fazem parte do trabalho docente, ao mesmo tempo que 

o caracterizam. Assim, quando buscamos mapear esses gestos, precisamos 

entender vários aspectos, como a situação em que ele se deu e os dispositivos e as 

atividades escolares envolvidas. Ainda de acordo com Schneuwly (2009, p. 36, 

tradução nossa17), o coração do ensino centra-se no fato de “[...] tornar presente o 

objeto e de guiar a atenção sobre ele como um todo ou algumas de suas dimensões. 

A partir daí, determinamos hipoteticamente uma série de gestos que fundamentam o 

ensino, que constituem sua espinha dorsal”. Sendo assim, os gestos estão 

diretamente ligados ao âmago do ensino e podem ser um possível caminho para um 

melhor entendimento daquilo que compõem o agir do professor. 

Considerando então os gestos didáticos, podemos inferir que não se pode 

analisar um ator que assume responsabilidades somente pela observação de seu 

agir, uma vez que dentro das correntes interacionistas sociodiscursivas 

(BRONCKART, 1999) acredita-se que a praxeologia humana está sempre atrelada à 

linguagem, ou seja, o indivíduo se constitui como ator ao situar-se dentro de uma 

determinada sociedade historicamente, fazendo uso da linguagem para assentar-se 

como sujeito ativo. Contudo, a observação dos gestos didáticos é uma das formas 

 
16 [...] les gestes fondamentaux, s'intègre dans le système social complexe de l'activité enseignante qui est régie 
par des règleset des codes conventionnels, stabilisés par des pratiques séculaires constituves de la culture 
scolaire. 
17 [...] rendre présent l'objet et de guider l'attention sur l'objet comme tout ou certaines de ses dimensions. À 
partir de là, nouns déterminons, à titre hupothétique une série de gestes qui fondent l'enseignement, qui 
constituent l'ossature. 
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de se investigar o agir do professor, tendo em vista que esse agir encontra-se 

situado por determinada tarefa, visando à realização de uma atividade. 

Pensando na perspectiva do agir de um indivíduo, nos alinhamos à visão de 

Barros ao apontar que: 

[...] não podemos desconsiderar o papel das observações diretas das 
condutas/comportamentos dos actantes na investigação do processo 
acional. Entendemos que o filtro da linguagem é primordial nesse processo 
interpretativo, mas que, em certos momentos, os comportamentos, atitudes, 
gestos do sujeito também precisam ser levados em consideração para a 
análise de seu agir (BARROS, 2013, p. 745). 

Dessa forma, entendemos que a linguagem tem papel central na análise da 

constituição do sujeito, mas que determinados pontos de sua constituição só são 

passíveis de análise por meio de suas ações. Podemos retomar a ideia proposta por 

Bronckart (2006) de que a linguagem desempenha papel central no desenvolvimento 

de nossas capacidades epistêmicas e praxeológicas, mas o fato é que a análise dos 

gestos não anula a análise linguística, pelo contrário, apropria-se da linguagem 

aliada à ação docente e proporciona uma visão ainda mais pertinente e profunda 

sobre o comportamento humano. Os gestos didáticos fornecem subsídios para se 

observar o trabalho realizado pelo professor, instaurando o ensino como trabalho e, 

assim, busca-se entender como se faz para ensinar. 

Os gestos didáticos podem ser divididos em duas categorias: gestos didáticos 

fundadores e/ou fundamentais e gestos didáticos específicos (AEBY-DAGUÉ; DOLZ, 

2008). Os gestos fundamentais estão atrelados às práticas estipuladas e 

estabilizadas pela instituição escolar, já os gestos específicos estão ligados à 

transposição didática interna e suas necessidades específicas (AEBY-DAGUÉ; 

DOLZ, 2008). Neste trabalho, voltamos o foco para os gestos fundamentais, levando 

em conta que temos a intenção compreender os processos de interação 

provenientes do trabalho em sala de aula. 

Quanto aos gestos didáticos, eles podem ser considerados como um 

subconjunto dos gestos profissionais, uma vez que ser professor enquadra-se em 

uma profissão reconhecida. Assim, entendemos que os gestos didáticos 

proporcionam a possibilidade de entender melhor as interações em sala de aula e, 

em contrapartida, compreender mais detalhadamente os processos de construção 

de significações no ensino formal. De acordo com Stutz, Queroz e Souza: 

De modo amplo, o trabalho docente em sala de aula visa à transformação 
de representações e operações psíquicas dos alunos sobre determinado 
conteúdo ou objetivo de ensino gerando, assim, possibilidades de coletiva e 
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gradativamente construir novas significações no meio escolar com o intuito 
de possibilitar a inserção social dos aprendizes (STUTZ; QUEROZ; SOUZA, 

2017, p. 119). 

Ao apontar essas transformações, nos alinhamos à visão de Schneuwly 

(2009, p. 33, tradução nossa18) ao asseverar que “na verdade, não é o professor que 

transforma o modo de pensar, de falar e de agir; ele só cria as condições de uma 

eventual transformação pelos próprios alunos”. Assim sendo, podemos dizer que a 

investigação dos gestos didáticos proporciona uma visão ímpar sobre o complexo 

processo de transposição didática dos saberes ensináveis por parte do professor em 

saberes apreendidos por parte dos alunos. Nesse contexto, entendemos que o papel 

do professor é de um facilitador que age sobre o objeto de ensino, ou seja, o 

professor não age diretamente sobre o aprendizado, mas sim proporciona aos 

alunos dispositivos nos quais eles mesmos agem ativamente e mudam suas próprias 

condições. 

Na visão interacionista, os gestos podem ser caracterizados como 

movimentos que constituem o agir do professor em sala de aula. Dessa forma, 

podemos entender que eles instituem dispositivos que servem para ensinar por meio 

da prática com gêneros textuais, ajustando-se às necessidades dos alunos (DOLZ, 

2017). Segundo Dolz (2017, p. 10), “[...] as transformações dos objetos de ensino na 

sala de aula são reguladas por quatro gestos fundamentais: implementação de 

dispositivos didáticos, criação de memória didática, regulação das aprendizagens e 

institucionalização de novos saberes”. Por isso, esses gestos formam o que 

Schneuwly (2009) define como a espinha dorsal do ensino. Essa denominação 

apresentada por Schneuwly se justifica pelo fato dos gestos permitirem apresentar o 

objeto de ensino aos alunos por meio da interação em sala de aula, além de permitir 

ao professor direcionar a atenção dos discentes para facetas específicas de um 

determinado gênero de texto. 

O gesto de implementação do dispositivo didático se assenta sobre as 

ferramentas que compõem o trabalho do professor. Adotamos a visão proposta por 

Schneuwly sobre instrumentos ao entender que elas são categorias que se dirigem 

especificamente a uma disciplina, sendo elas então “[…] ferramentas de ensino 

ligadas a uma disciplina aquelas que permitem a dupla semiotização dos objetos a 

 
18 Ce n'est en fait pas lui qui transforme le mode de penser, parler et d'agir; il ne fait que créer les conditions de 
leur éventuelle transformation par les élèves eux-mêmes. 
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serem aprendidos pelo aluno” (SCHNEUWLY, 2009, p. 33, tradução nossa19). Essa 

dupla semiotização pode ser entendida como a necessidade das ferramentas 

proporcionarem a interação do aluno com o objeto de ensino e poderem, ao mesmo 

tempo, guiar a atenção deles sobre as dimensões do objeto. 

A interação do aluno se dá por meio do material escolar, tais como a SD, 

dicionários, projetor, entre outros. Além das atividades que permitem ao docente 

recuperar aspectos do objeto de ensino. A orientação acerca das dimensões 

constitutivas do objeto ocorrem mediante o discurso do professor e as formas de 

evocar esses discursos a fim de apresentar o objeto aos alunos. Esses dois 

aspectos interagem e podem ser mobilizados inversamente (SCHNEUWLY, 2009). 

Nas palavras de Schneuwly: 

Tais ferramentas permitem criar espaços nos quais os alunos empregam 

uma atividade escolar ligada tanto à execução de uma tarefa escolar 

determinada com uma matéria dada quanto à escuta ou à participação em 

uma interação do tipo pergunta-resposta (SCHNEUWLY, 2009, p. 34, 

tradução nossa20). 

Nesse gesto então, os enunciados presentes no material são verbalizados 

pelo professor e assim são concretizados atos linguageiros e não linguageiros que 

visam estabelecer a interação entre os alunos e o objeto de ensino. Schneuwly 

aponta que: 

A implementação de dispositivos implica geralmente na mobilidade de uma 
variedade de meios funcionando em registros semióticos diferentes: o 
próprio agenciamento da sala de aula (lugar do professor e dos alunos), os 
textos escritos ou meios para escrever em diferentes formas (quadro negro, 
folhas, livros, cadernos), o discurso do professor, incluindo diferentes 
modalidades, que incluem gestos e movimento no espaço da sala de aula 
(SCHNEUWLY, 2009, p. 37, tradução nossa21). 

Stutz, Queroz e Souza (2017) apontam que a implementação do dispositivo 

didático pode ser “[...] compreendido como o conjunto de materiais e da condução 

das práticas a partir desses materiais que o professor realiza para a apresentação 

do objeto de ensino” (STUTZ; QUEROZ; SOUZA, 2017, p. 124-125). Ademais, 

 
19 [...] outils de l'enseignement liés à une discipline ceux qui permettent la double sémiotisation des objets à 
apprendre par l'élève. 
20 Ces outils permettent de créer des espaces dans lesquels les élèves déploient une activité scolaire liée aussi 
bien à l'exécution d'une  tâche scolaire déterminée avec un matériau donné que l'écoute ou la participation à 
une interaction de type question-résponse. 
21 La mise en place des dispositifs implique en général la mobilisation d'une série de moyens, fonctionnant dans 
des registres sémiotiques différents: l'agencement même de la classe (place de l'enseignant et des élèves), des 
textes écrits ou des supports pour écrire sousdifférentes formes (tableau noir, feuilles, textes, livres, cahiers), le 
discours de l'enseignant comprenant différentes modalités, y compris la gestualité et le déplacement dans 
l'espace. 
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segundo Gomes-Santos (2016, p. 15), “como trabalhador, o professor usa recursos, 

instrumentos ou ferramentas que atuam sobre a relação dos alunos com o 

conhecimento tornado presente na sala de aula”. Ou seja, tanto os materiais físicos 

quanto os elementos simbólicos como a apresentação de atividades, leitura e 

explicação dos enunciados são utilizados em sala pelo professor para apresentar o 

objeto de ensino.  

Isto é, a afirmação reforça a concepção de que esse gesto de implementação 

do dispositivo didático é formado por elementos físicos e psicológicos que trabalham 

para dar condições para aprendizado e desenvolvimento dos alunos em relação à 

língua a ser ensinada e, consequentemente, do gênero de texto. Aeby-Dagué e Dolz 

(2008) asseveram que esse gesto se divide em presentificação e focalização. Na 

presentificação, o professor visa a apresentar o objeto de ensino aos alunos de 

maneira que eles possam entender o que se espera em determinada atividade, por 

exemplo; na focalização, o professor orienta os alunos a atentarem para as 

dimensões específicas do trabalho, tais como uma página da SD ou um ponto 

singular de um texto que compõem um módulo. 

Já a criação de memória didática, segundo Schneuwly: 

[…] permite reconhecer o todo, o sentido, a compreensão, contra a 
cronologia sequencial que estrutura o ensino, quer queira quer não, porque 
é assim que é validado o real acompanhamento da temporalidade linear. 
Mas o todo – o objeto ensinado – é precisamente sincrônico e a 
aprendizagem é um processo que funciona por revoluções repentinas, 
portanto, de qualquer modo também sincronicamente. A recordação e a 
antecipação para a construção da memória são o corretivo que o professor 
utiliza para facilitar a compreensão. A construção da memória é fundamental 
na medida em que se destina a combater a decomposição e, portanto 
também, de uma certa maneira, a desorganização do todo para ajudar o 
aluno a reconstruir, apesar da cronologia necessária em sequência linear 
(SCHNEUWLY, 2009, p. 40, tradução nossa22). 

Assim, percebe-se que o ensino não é cronológico nem linear, os conteúdos 

trabalhados se conectam aos novos conteúdos e vice-versa e cabe ao professor 

organizá-los, conforme percebemos nas palavras de Stutz, Queroz e Souza (2017, 

p. 124-125), ao apontarem que esse gesto “[...] abrange os discursos e movimentos 

 
22 [...] permet de reconstituer le tout, le sens, la compréhension contre la chronologie séquentielle qui 
structure nolens volens l'engeignement, parce que c'est ainsi qu'est fait le réel marqué du sceau dela 
temporalité linéaire. Mais le tout - l'objet enseigné - est précisément synchronique et l'apprentissage est un 
processus qui fonctionne par révolutions soudaines, don en quelque sirte aussi synchroniquement. Le papel et 
l'anticipation pour la construction dela mémoire sont le correctif que l'enseignant utilise pour faciliter la 
compréhension. La construction de la mémoire est fondamentale en ce qu'elle vise à contrer la décomposition 
et  donc aussi, d'une certaine manière, la desorganisation du tout pour aider l'élève à le reconstruire malgré la 
chronologie nécessaire en séquence linéaire. 
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realizados pelo professor no intuito de colocar, num mesmo campo semântico, 

conhecimentos ensinados em aulas anteriores juntamente a conhecimentos novos”. 

Desta forma, podemos entender esse gesto como retomada e antecipação de 

conteúdo, levando os alunos a tecer relações entre os conteúdos já apropriados por 

eles e os conteúdos a serem abordados pelo professor. 

Na visão de Gomes-Santos (2016, p. 15), o gesto de memória didática “[...] 

tem a função de alinhavar esses constituintes ao longo do percurso de atividades, 

criar nexo entre o que foi ensinado, o que se está ensinando e o que ainda será”. 

Esse gesto, então, constrói-se ao longo de uma SD, por exemplo, em que o 

professor vai retomando conteúdos já trabalhados com o intuito de apresentar os 

novos e tecendo relações entre eles. Portanto, a função da memória didática é de 

criar pontes entre os elementos que compõem o objeto de ensino no todo, mas que 

por motivo de organização didática apresentam-se disjuntos. Dessa forma, fica clara 

a proposta de Schneuwly (2009, p. 41, tradução nossa23) quando explicita que esse 

gesto “[…] toma de forma retroativa ou proativa as noções que constituem o objeto 

para as reconfigurar de outra forma, para as ressituar num conjunto”. Ou seja, o 

professor faz uso do gesto para dar significação aos diferentes conteúdos que 

formam o gênero como um todo. 

O gesto de regulação permite que os alunos construam e transformem seus 

conhecimentos em relação ao objeto de ensino. Segundo Schneuwly (2009, p. 38, 

tradução nossa24), esse gesto é concebido como “[…] meio de obter a informação, a 

interpretação e, se for caso, a correção no que concerne ao avanço do trabalho nos 

dispositivos didáticos em fase de construção do objeto ensinado em uma sequência 

de ensino”. Dessarte, tal gesto facilita a estruturação do objeto de ensino, consoante 

com o que apontam Stutz, Queroz e Souza (2017, p. 124-125) ao dizerem que “[...] 

esse gesto está associado à gama de intervenções que o professor necessita 

realizar no processo de ensino e aprendizagem” (STUTZ; QUEROZ; SOUZA, 2017, 

p. 124-125). Logo, a regulação caracteriza-se então, como uma necessidade 

realizada pelo professor para sanar possíveis dúvidas ou facilitar o aprendizado, 

além de implantar relações entre o professor e os alunos na construção do saber. 

Gomes-Santos (2016, p. 15) aponta que esse gesto visa “a transformação dos 

 
23 […]prend rétroactivement ou proactivement des notions constituant l'objet pour les reconfigurer autrement, 
pour les resituer dans un ensemble. 
24 […] la prise d'information, l'interpretation et, le cas écheant, la correction concernant l'avancement du travail 
dans le dispositifs didactiques en cours de construction de l'objet enseigné dans une séquence d'enseignement. 
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processos de apropriação de conhecimentos pelos alunos, objetivo do trabalho do 

professor, vai sendo acompanhada por um conjunto de recursos de avaliação que 

visam a conhecer avanços e obstáculos no percurso de aprendizagem deles”. 

Assim, esse gesto se caracteriza pela interação entre o professor e os alunos ao 

longo do desenvolvimento das atividades. 

O gesto de regulação das aprendizagens subdivide-se em regulações internas 

e regulações locais; sendo que o primeiro refere-se às estratégias adotadas pelo 

professor para averiguar o conhecimento prévio do aluno, ou seja, as avaliações 

inicial e final, parte integrante do trabalho com as SDs da escola de gêneros 

genebrina (SCHNEUWLY, 2009). Já as regulações locais referem-se ao gesto que o 

professor adota no decorrer do desenvolvimento das atividades (SCHNEUWLY, 

2009). Em outras palavras, isso reforça a ideia de que o gesto de regulação local, 

nos permite observar as interações entre professor e aluno ao longo do trabalho com 

a SD. 

Dessa forma, a regulação local faz parte do cotidiano do professor, tendo em 

vista que ao longo de uma aula, o professor recorre a tal gesto para averiguar a 

aprendizado parcial dos alunos e, a partir disso, poder regular ou esclarecer 

possíveis dúvidas ou partes específicas em que os alunos apresentam dificuldades 

ou não compreenderam. Acreditamos que quando o professor em formação tem 

consciência desse gesto, ele pode fazer uma autorregulação de seu próprio agir em 

sala de aula o que pode, consequentemente, melhorar sua prática docente. No gesto 

de regulação local, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) faz-se 

indubitavelmente presente. Assim, temos o par mais experiente, no caso o professor, 

que realiza a regulação local para prover condições de transformar os saberes 

ensinados em saberes aprendidos. 

Por fim, temos o gesto de institucionalizar. Nas palavras de Schneuwly (2009, 

p. 39, tradução nossa25), “[…] a institucionalização visa à criação de uma cultura 

comum da sala de aula que reflete as normas sociais”. O gesto trata, assim, do 

conhecimento construído de maneira coletiva em torno do objeto de ensino. 

Segundo Stutz, Queroz e Souza (2017, p. 124-125), a institucionalização “[…] visa à 

fixação de conhecimentos concebidos sócio-historicamente na ação de ensino de 

um determinado objeto”. Temos nesse gesto a legitimação do aprendizado, pois o 

 
25 […] l'institutionnalisation vise la création d'une culture commune de la classe qui reflète les normes sociales. 
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professor começa a usar uma metalinguagem que já foi apropriada pelos alunos no 

decorrer do conteúdo trabalhado. Por fim, Gomes-Santos (2016, p. 16) define esse 

gesto como o que “[...] permite tornar comuns para a turma como um todo essas 

diversas saliências ou relevâncias que os constituintes do objeto de conhecimento 

vão adquirindo na experiência de apropriação dos alunos”. Portanto, o professor 

constitui essa metalinguagem sobre o gênero estudado, permitindo ao aluno se 

apropriar de termos e vocabulário específico.  

Isto posto, se considerarmos esses quatro gestos didáticos, podemos 

perceber que eles permitem desvelar o que o professor faz e como ele faz para 

transformar o saber a ensinar em saber ensinado. Se formos ver na 

autoconfrontação em diversos estudos o professor apresenta diversos elementos 

muitas vezes mais subjetivos e psicológicos, por agir entre o realizado e o real do 

trabalho que nem sempre auxiliam a deflagrar como ocorre a sequência de gestos e 

como de fato o professor ensina. Schneuwly assevera que: 

Esses quatro gestos fundamentais do trabalho de ensino em sala de aula, 

no que concerne ao objeto de ensino, encontram-se em uma relação que 

podemos descrever como uma sequência temporal que vai da organização 

do dispositivo, passando pela regulação para chegar à institucionalização, à 

construção da memória sendo assim, como afirmamos, transversal 

(SCHNEUWLY, 2009, p. 41, tradução nossa26). 

À vista disso, é possível então pressupor os objetivos de uma atividade, 

retomar conteúdos do que já foi abordado ou antecipar conteúdos que estão 

planificados a serem ensinados, avaliar as capacidades de linguagem dos alunos, 

além de reconhecer fragilidades e proporcionar a regulação do ensino. Todos esses 

percursos objetivam tornar o ensino e a aprendizagem mais satisfatórios e fornecer 

ao professor ferramentas para avaliar sua própria prática (DOLZ, 2017). Ademais, 

esses gestos didáticos permitem uma melhor compreensão de como o professor faz 

para ensinar, provendo aos futuros docentes elementos da sistematização do 

trabalho docente em sala de aula. 

Na próxima seção, apresentamos um breve estudo do estado da arte sobre as 

pesquisas que contemplam os gestos profissionais e didáticos no contexto brasileiro.  

  

 
26 Ces quatre gestes fondamentaux du travail d'enseignement en classe concernant l'objet d'enseignement se 
trouvent dans un rapportentre eux qu'on peut décrite comme une suite temporelle qui va de la mise en place 
du dispositif, en passant par la régulation pour arriver à l'institutionnalisation, la construction de la mémoire 
étant, nous l'avons dit, transversale. 
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1.6. Os gestos profissionais e didáticos: um estudo do estado da arte no 

contexto brasileiro 

No presente tópico, buscamos fazer um levantamento de pesquisas 

realizadas no Brasil quanto à perspectiva interacionista sociodiscursiva que têm 

como objetivo observar os gestos didáticos/profissionais no Brasil. Para tanto, 

delimitamos nossas buscas na base de dados da plataforma de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES; no Google acadêmico e, 

ainda, em capítulos de livros, entre os anos de 2012 a 2018. Os critérios adotados 

para a realização deste estudo são de cunho bibliográfico e se caracterizam como 

um estudo do estado da arte. Um trabalho desse gênero pode ser caracterizado da 

seguinte maneira:  

Uma revisão do Estado da Arte considera principalmente as pesquisas mais 
atuais sobre uma determinada área ou a respeito de um tópico. Com 
frequência, esse tipo de pesquisa resume tendências educacionais atuais e 
emergentes, prioridades de pesquisa e padronizações em um campo 
particular de interesse. A revisão visa providenciar um levantamento crítico 
da extensa literatura produzida na última década, uma síntese do 
pensamento atual no campo, podendo oferecer novas perspectivas sobre 
uma questão ou indicar uma área que precisa de pesquisas adicionais 
(DOCHY, 2006, on-line; tradução nossa27). 

Ou seja, procura-se entender como uma área específica vem ganhando ou 

perdendo espaço e de que forma esses eventos vêm ocorrendo. Assim, 

corroboramos com Ferreira ao asseverar que esse tipo de estudo visa a: 

[...] trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 
aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas 
certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários 
(FERREIRA, 2002, p. 258). 

Desta forma, pode-se observar que esse tipo de estudo tem por objetivo fazer 

um levantamento de alguma área de estudo especificamente, o que se encaixa na 

nossa proposta sobre os gestos didáticos neste trabalho. 

Quanto aos critérios adotados, usamos como fonte a base de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que nos 

oferece acesso a teses e dissertações, além de periódicos sobre gestos didáticos 

 
27 A state-of-the-art review considers mainly the most current research in a given area or concerning a 
given topic. It often summarizes current and emerging educational trends, research priorities and 
standardisations in a particular field of interest. The review aims to provide a critical survey of the 
extensive literature produced in the past decade, a synthesis of current thinking in the field. It may 
offer new perspectives on an issue or point out an area in need of further research (DOCHY, 2006, on-
line). 
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publicados no Brasil. Ademais, usamos como fonte o Google acadêmico, que é uma 

ferramenta de pesquisa dentro o próprio motor de busca do Google e que visa a 

examinar palavras chaves em livros, teses, resumos, entre outros arquivos 

disponíveis na internet. Por fim, além das fontes supracitadas, utilizamos também 

livros publicados no Brasil, que trazem capítulos que tratam de gestos didáticos e/ou 

sobre o agir docente.  

Considerando a discussão prévia sobre as plataformas de busca, delimitamos 

algumas palavras-chave para que pudéssemos efetuar tais processos. As palavras-

chave determinadas para o trabalho em tela são: gestos didáticos, gestos 

profissionais, gestos fundadores, gestos fundamentais, gestos específicos, agir 

didático e agir docente. Ressaltamos que o estudo considera os trabalhos que 

abordam os gestos didáticos sob o viés do ISD. 

Para organizar o levantamento feito das pesquisas que abordam a questão 

dos gestos didáticos, optamos, em primeiro lugar, em apresentá-las na forma de 

quadro. Este apresenta a fonte de onde o texto foi retirado, se trata-se de um artigo 

publicado em periódico, se é uma tese ou dissertação. Depois, apresentamos o ano, 

nome do autor, título e uma breve síntese do objetivo principal de cada trabalho. Em 

seguida de cada quadro, abordamos brevemente cada um dos trabalhos sobre 

gestos didáticos. 
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1.6.1. Textos Retirados da Plataforma CAPES 

Quadro 05 – Levantamento das pesquisas sobre gestos didáticos no Brasil – base CAPES. 

FONTE 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Tipo de trabalho Autor(es) Objetivo 

Tese de doutorado 
em Estudos da 
Linguagem 
(Universidade 
Estadual de Londrina, 
UEL) 

Barros, 
(2012) 

A tese tem como objetivo central validar didaticamente a 
metodologia do ISD no ensino por meio de gêneros de texto. Na 
etapa de transposição didática externa, o estudo recai sobre os 
gestos didáticos fundadores e específicos com relação ao uso dos 
dispositivos didáticos elaborados para a SD do gênero carta de 
reclamação. 

Publicado em 
Periódico (Trabalhos 
em Linguística 
Aplicada, vol. 52, p. 
107-126) 

Barros, 
(2012) 

O trabalho é um recorte de uma pesquisa feita anteriormente e 
foca na validação didático-metodológica para o ensino de línguas 
sob o viés do ISD, usando o gênero "carta de reclamação" . O 
estudo aconteceu em um contexto específico de uma escola 
pública brasileira e ocorre seguindo três eixos conforme segue: a) 
os objetos/instrumentos de ensino; b) os alunos e o 
desenvolvimento de suas capacidades linguageiras; c) o professor 
no seu agir didático. 

Publicado em 
Periódico (Fórum 
Linguístico, 
Florianópolis, v. 9, n. 
4, p. 317-332, 
out./dez.) 

Nasciment
o, (2012) 

O estudo busca gerar reflexão sobre aspectos do trabalho 
docente, tais como a transposição didática; a relação entre os 
instrumentos utilizados pelo docente com o uso de SD, os saberes 
e as capacidades docentes; e o modo particular do professor 
conduzir as atividades. Para tanto, a autora relaciona o contexto 
educacional moldado na ação do professor enquanto sujeito ativo 
e o modo que ele desempenha esse papel por meio da 
observação dos gestos didáticos fundamentais. 

Publicado em 
Periódico (Revista 
Brasileira de 
Linguística Aplicada, 
Vol. 13, n. 3, p. 741-
769) 

Barros, 
(2013) 

O trabalho visa focar sobre os gestos didáticos mobilizados no 
ensino por meio de gêneros de texto, tendo a SD sobre carta de 
reclamação como objeto de ensino. 

Publicado em 
Periódico (Fórum 
Linguístico de 
Florianópolis, Vol. 11, 
n. 4, p. 474-491 
out./dez.) 

Striquer, 
(2014) 

O trabalho apresenta um relato de experiência de uma professora 
de língua portuguesa, que utiliza o estudo dos gestos didáticos 
para analisar sua prática em sala de aula, visando ao ensino de 
gramática normativa. 

Publicado em 
Periódico (cadernos 
scenpec, Vol. 5, n. 1, 
p. 44-67, jan./jun.) 

Messias; 
Dolz, 
(2015) 

O artigo visa abordar noções sobre os gestos didáticos 
fundamentais e sobre o agir do professor em aulas de língua 
portuguesa. O trabalho foca sobre as intervenções desenvolvidas 
pelo professor em sala de aula e como isso favorece o 
aprendizado de um objeto de ensino. 

Publicado em 
Periódico (revista 
L@el em (Dis)curso, 
Vol. 7, p. 121-157) 

Hardmeye
r, (2015) 

O artigo apresenta um estudo de caso que objetiva apresentar a 
problemática de como introduzir o ensino de gramática e os 
percalços enfrentados pelo professor, tendo como ponto de partida 
os gestos do professor em situação de ensino na sala de aula. 

Publicado em 
Periódico (Acta 
Scientiarum, n. 4, p. 
335-346, Oct.-Dec) 

Barros, 
(2015) 

O artigo provém de um estudo mais amplo de tese de doutorado, 
realizado em uma escola pública da cidade de Londrina. Tal artigo 
tem como objetivo mostrar a concretização do gesto de regulação 
interna no desenvolvimento do trabalho com uma SD do gênero 
“carta de reclamação”. 
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Publicado em 
Periódico (DELTA: 
Documentação de 
Estudos em 
Lingüística Teórica e 
Aplicada, Vol.33(3), p. 
945-981) 

Gonçalves
; Barros, 
(2017) 

O artigo foca na análise da utilização de uma SD sobre carta de 
reclamação, observando o agir docente, mais especificamente, a 
mobilização da memória didática, regulação das aprendizagens e 
institucionalização de novos saberes. 

Publicado em 
Periódico 
(EntreLetras, 
Araguaína/TO, Vol. 8, 
n. 2, jul./dez. 2017 
(ISSN, 2179-3948 – 
online).) 

Brun; 
Nasciment
o; Mafra, 
(2017) 

O estudo visa divulgar a análise dos gestos didáticos de uma 
professora no ensino de poemas em aulas do Ensino Fundamental 
I, apontando a diversidade de utilização dos gestos no 
desenvolvimento das capacidades dos alunos e evidenciando os 
movimentos observáveis da professora na transformação de um 
objeto a aprender em objeto ensinado. 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Encontramos dez trabalhos na plataforma da CAPES. Entre esses trabalhos, 

temos uma tese de doutorado e nove artigos publicados em periódicos de revistas 

eletrônicas. A maioria dos trabalhos aborda o ensino de gêneros por meio de SDs, 

mas encontramos outros estudos que partem de ações como o ensino de gramática, 

de poesia ou que utilizam relatos de experiência. Como já exposto, os trabalhos 

possuem suas bases teóricas ancoradas no ISD e trabalham de maneira direta ou 

indireta com os gestos didáticos e/ou profissionais. 

Usamos os termos de maneira direta e indireta porque, por um lado, alguns 

dos trabalhos focam no agir docente e suas nuances por meio dos gestos, ou seja, 

são eles que permitem aos estudiosos entender como o docente interage com os 

seus alunos e, assim, transforma o saber a ensinar em saber ensinado. Já por outro 

lado, alguns trabalhos visam a analisar outros aspectos do trabalho docente que não 

o seu próprio agir; não obstante, os gestos didáticos são utilizados nesses trabalhos 

como critérios de análise e, portanto, se encaixam naquilo que nos propomos nessa 

seção, que é de fazer um levantamento dos estudos que abordam os gestos 

profissionais e/ou didáticos no Brasil.  

A tese de Barros (2012) debruça-se sobre uma SD do gênero carta de 

reclamação, mais especificamente sobre a transposição didática externa, levando 

em consideração os gestos didáticos fundadores e específicos no ensino de língua 

materna e tem a análise dos gestos como meio de realizar a reconfiguração das 

práticas de sala de aula durante o trabalho do professor. O texto evidencia os gestos 

fundamentais mobilizados durante a prática, revelando dimensões do trabalho do 

professor que precisam estar integradas no desenvolvimento do trabalho com uma 
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SD. Sendo assim, é necessário que o professor saiba mobilizar esses gestos a fim 

de promover uma articulação satisfatória entre os conteúdos da sequência didática. 

Na plataforma CAPES, encontramos mais quatro estudos de Barros (2012; 

2013; 2015; 2017), todos os textos são recortes da tese já citada e abordam o agir 

docente por meio dos gestos didáticos no ensino de língua materna. Em Barros 

(2012), os resultados evidenciam que o gesto de memória didática é responsável 

pela articulação entre os demais gestos fundamentais, uma vez que o professor 

recorre a tal gesto para integrar as capacidades necessárias para a produção escrita 

do gênero trabalhado. Todavia, não podemos descartar o papel central do gesto de 

regulação, já que é por meio dele que o professor intervém diretamente na 

construção de significação por parte do aluno em relação ao conteúdo.  

No artigo de Barros (2013) os resultados apontam que há uma necessidade 

de se disseminar os saberes docentes, além da primordialidade de se abrir a sala de 

aula para esse tipo de pesquisa, que visa a investigar o agir docente, tendo em vista 

a relevância dos gestos didáticos como objetos de ensino nos cursos de formação. 

Já em Barros (2015), aponta-se para a necessidade de se estudar o gesto de 

regulação interna. Os resultados mostram que esse gesto é primordial para que o 

docente consiga desenvolver o trabalho global com a SD, uma vez que notabiliza 

aspectos da prática que necessitam de intervenção.  

Por fim, em Barros (2017), as discussões provenientes das análises 

evidenciam que o docente precisa mobilizar esses diferentes gestos didáticos de 

maneira adequada para que consiga desenvolver o trabalho com os conteúdos 

planificados na SD. Os gestos aliados a outras práticas linguageiras e ao domínio 

que o professor tem do gênero de texto a ser trabalhado dão o suporte necessário 

para o avanço do trabalho em sala de aula. Todos observam os gestos no âmbito da 

atividade; contudo, fazem as constatações sob diferente prismas e/ou destacando 

diferentes gestos didáticos. 

Ao retomarmos esses estudos desenvolvidos por Barros, reconhecemos a 

importância deles para o fortalecimento teórico sobre os gestos didáticos, além da 

disseminação da teoria. No entanto, acreditamos que mais do que a constatação, 

faz-se necessário intervir na formação apresentando os gestos didáticos e os 

estudos que evidenciam a prática de um professor em sala de aula para que os 

alunos possam constatar como a mobilização dos gestos acontece numa situação 
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real de sala de aula. Sendo assim, pensamos que as disciplinas de estágio, nos 

cursos de licenciatura, sejam um campo profícuo para iniciar o aporte aos gestos. 

Em seguida, temos o estudo de Nascimento (2012), que se ocupa do ensino 

com uma SD do gênero charge, pensando na transposição didática do agir docente 

em relação ao uso de instrumentos para ensinar língua materna, utilizando dos 

gestos didáticos fundamentais para entender esse processo. O estudo centraliza-se 

no âmbito da atividade. Para a autora, os gestos surgem a partir de uma dimensão 

subjetiva que, por sua vez, é produto das experiências sociais e individuais 

constituídas nas relações de trabalho; situações essas que estabelecem relações 

intrínsecas com a história e a sociedade. Todos os quatro gestos fundamentais são 

recorrentes e apontados como possíveis ferramentas importantes nos cursos de 

formação de professores. 

O texto de Striquer (2014) aborda o ensino de língua materna com o foco na 

gramática e parte da atividade, considerando o agir do professor a partir dos gestos 

didáticos específicos. A autora apresenta a proposta de um novo gesto, que chama 

de gesto didático inovador que, a grosso modo, pode ser definido como tudo muda 

na prática do professor, após a reflexão e o estudo do agir docente. No início, 

observamos que a professora que participou da pesquisa mobilizava diferentes 

gestos, mas com ênfase na definição de conceitos de gramática, desconsiderando 

todo o resto. Todavia, essa prática começou gradualmente a mudar conforme ela 

tinha a oportunidade de refletir sobre seu agir.  

O estudo de Messias e Dolz (2015) trabalha com a formação de professores 

no decorrer do trabalho com uma SD, partindo da atividade e para o ensino de 

língua materna. Na tese de Messias (SILVA28, 2013), citada mais a frente, a autora 

apresenta um novo gesto fundamental, denominado de gesto de planejar; esse 

gesto refere-se à transposição do referencial teórico e os documentos 

governamentais que precisam ser adaptados para a sala de aula, tendo em vista a 

ZDP. Esse gesto é retomado nesse trabalho e apresentado junto aos outros quatro 

gestos fundamentais. É possível perceber a mobilização de todos os gestos 

trabalhando em conjunto para a coerência do desenvolvimento da SD; além disso, 

os autores asseveram que as noções de gestos didáticos podem contribuir para uma 

compreensão mais aprofundada do trabalho docente. Contudo, em gravações de 

 
28 Conforme consultado no currículo LATTES da autora, as referências foram feitas utilizando 
sobrenomes distintos. 
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aula o gesto de planificar pode apenas ser inferido pelo pesquisador, sem termos 

acesso a ele. 

O texto de Hardmeyer (2015) é um estudo de caso que acontece no ensino de 

gramática de língua materna, utilizando os gestos didáticos para buscar entender um 

contexto real de ensino de língua. O estudo faz um levantamento dos gestos 

didáticos presentes no agir do professor nesse contexto específico. A partir disso, os 

resultados apontam a importância de se considerar o contexto de atuação do 

professor e suas práticas como elementos e objetos de ensino; ademais, o trabalho 

questiona a maneira de como usar esses gestos para uma (auto) avaliação do 

trabalho e das ações dos professores.  

Podemos perceber por meio das análises que a professora mobiliza os quatro 

gestos fundamentais no decorrer das atividades. Não obstante, o que se nota 

também é que o gesto didático de regulação das aprendizagens fica praticamente 

preso ao ensino de gramática e à compreensão dos enunciados. Isso fica evidente 

quando a professora reitera a pergunta para regular o aprendizado e/ou chama a 

atenção dos alunos para um aspecto gramático, como qual é o núcleo do predicado 

em uma sentença. 

Por fim, temos o estudo de Brun, Nascimento e Mafra (2017), que discorre 

sobre o trabalho de uma professora durante uma oficina de poemas. O artigo busca 

fazer o levantamento dos gestos específicos e fundamentais mobilizados pela 

docente ao transformar um objeto a aprender em objeto ensinado, tendo uma 

situação real de ensino de língua materna. Os resultados evidenciam uma gama de 

gestos mobilizados pela professora, em destaque, os gestos de presentificação do 

objeto do saber didatizado; o gesto de regulação também foi bastante contemplado 

ao se efetivar nas capacidades de ação e discursivas. As autoras apontam que os 

gestos permitem um melhor entendimento dos movimentos dialéticos que ocorrem 

da passagem entre o trabalho prescrito, planejado e realizado.  

Podemos então perceber que todos os textos observados partem do estudo 

da situação real de trabalho em sala de aula. Esse dado evidencia que as pesquisas 

que buscam entender o lócus da sala de aula, enquanto um ambiente ainda muito 

fechado e pouco conhecido, têm ganhado força. Esse tipo de estudo ainda enfatiza a 

importância do contexto e do papel docente no desenvolvimento de suas 

experiências na profissão. Ademais, podemos perceber a necessidade de aproximar 
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esses estudos das disciplinas dos cursos de formação inicial e continuada, uma vez 

que eles podem fortalecer as práticas docentes. 

Outro aspecto notabilizado é o fato de todos esses estudos abordarem os 

gestos didáticos no contexto de ensino de língua portuguesa. Utilizando os filtros que 

havíamos determinado para essa pesquisa, não pudemos encontrar nenhum 

trabalho disponibilizado na plataforma CAPES que trate dos gestos didáticos no 

ensino de língua estrangeira. Dessa forma, acreditamos que os estudos que 

abordem esse cenário podem trazer diversas contribuições para a área, uma vez 

que mesmo que as capacidades docentes mobilizadas para o ensino de língua 

materna e de língua estrangeira apresentem elementos comuns, como a abordagem 

do gênero, a forma de conduzir e de realizar as explicações são distintas. 

Por fim, pudemos identificar a recorrência do tema da formação de 

professores. Embora os estudos tenham ocorrido em contextos variados, com 

objetivos diferentes e tratando dos gestos didáticos de maneira diversificada, a 

maioria desses estudos concorda que a relação entre gestos didáticos e formação 

docente estão imbricados um no outro. Os trabalhos desenvolvidos com os gestos 

didáticos precisam e devem se aproximar desse âmbito de formação, funcionando 

como uma ferramenta de auxílio para o entendimento da engenharia do métier do 

professor. Assim sendo, os gestos parecem ser um campo profícuo para os estudos 

dos movimentos necessários para o agir em sala de aula. 

 

 

1.6.2. Textos retirados do Google Acadêmico (Scholar) 

Quadro 06 – Levantamento das pesquisas sobre gestos didáticos no Brasil – base Google Scholar. 

FONTE 

GOOGLE Acadêmico – GOOGLE Scholar 

Tipo de trabalho Autor(es) Objetivo 

Publicado em 
Periódico (Revista 
científica TRAMA, 
vol. 8, n. 16, p. 11-
30) 

Nascimento, 
(2012) 

O trabalho busca refletir sobre o trabalho educacional e o 
agir humano em aulas de língua portuguesa. Para tanto, 
foca no agir docente e as interações provenientes do 
trabalho em sala de aula, levando em conta os gestos 
didáticos. 

Dissertação de 
Mestrado em 
Educação 
(Universidade de São 
Paulo) 

Torini, (2012) A dissertação tem como objetivo refletir sobre os 
instrumentos e como se dá a avaliação durante o período 
de alfabetização, focando no agir docente. A partir dessa 
reflexão, o estudo procura contribuir repensando as práticas 
de avaliação da alfabetização no ensino fundamental. 
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Tese de Doutorado 
em Linguística 
Aplicada 
(Universidade 
Estadual de 
Campinas) 

Oliveira, 
(2013) 

A tese objetiva descrever, analisar e compreender como 
professores de português se apropriam dos livros didáticos. 
Para tanto, o trabalho apoia-se em três aspectos: o primeiro 
deles é de examinar as apreciações dos professores a 
respeito do manual adotado; o segundo é de investigar 
quais gestos didáticos são propostos pelo livro didático e 
aqueles implementados pelas professoras participantes da 
pesquisa; por fim, busca-se verificar em que medida o uso 
do Livro Didático de Língua Portuguesa favorece a 
reconfiguração dos objetos de ensino em sala de aula. 

Tese de Doutorado 
em Linguística 
Aplicada (Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo, PUC-SP)  

Silva, (2013) A tese busca caracterizar o agir didático de duas 
professoras de língua portuguesa, ao trabalharem com os 
gêneros história em quadrinhos e conto. O estudo busca 
verificar como as professoras reconfiguram seus próprios 
trabalhos por meio da autoconfrontação simples e cruzada 
de suas aulas; para tanto, um dos métodos de análise recai 
sobre os gestos didáticos fundamentais e específicos.  

Tese de doutorado 
em Linguística 
Aplicada e Estudos 
da Linguagem 
(Pontifícia 
universidade Católica 
de São Paulo) 

Cervera, 
(2015) 

A tese tem como objetivo analisar os gestos didáticos 
empreendidos no ensino do gênero de texto resenha 
acadêmica, no contexo universitário.  

Publicado em 
Periódico (Na Ponta 
do Lápis, ano XII – 
Número 27, p. 12-17)  

Gomes-
Santos, 
(2016) 

O texto visa a abordar o trabalho do professor pelo viés dos 
gestos didáticos, a fim de averiguar como acontece a 
criação de um ambiente que favoreça a circulação do 
conhecimento. 

Publicado em 
Periódico (Revista da 
ABEM, Londrina, vol. 
25, n. 39, p. 81-101, 
jul./dez.) 

Menezes; 
Pereira, 
(2017) 

O estudo busca observar os gestos didáticos aplicados ao 
ensino do instrumento musical baixo elétrico. 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Na plataforma do Google Acadêmico foram encontrados sete textos. Três são 

artigos publicados em periódicos de revistas disponíveis na internet; três são teses 

de doutorado e um dos textos é uma dissertação de mestrado. Todos os textos são 

voltados para o ensino, embora um deles fuja da área de ensino de língua, pois se 

trata de uma dissertação que aborda o ensino do instrumento musical baixo elétrico, 

mas que se apropria dos gestos para estudar o agir de um professor de música. 

Em Nascimento (2012), o foco está sobre o agir de um professor de língua 

materna ao trabalhar com uma SD do gênero charge. O estudo se dá no âmbito da 

atividade por meio da análise dos gestos didáticos e da autoconfrontação. Os 

resultados apontam que existe um terreno amplo e fértil para as pesquisas que 
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abordam os gestos didáticos, como forma de evidenciar as representações docentes 

e a formação de professores.  

Porém, quando observamos os resultados da autoconfrontação, percebemos 

que a postura da professora é de refletir sobre o que ela não realizou na sala de 

aula, além do contexto atmosférico que envolve a aula, ou seja, coisas que não se 

efetivaram e/ou não aparecem na prática. Quando pensamos nos gestos ajudando 

na formação ou formação continuada, acreditamos que a grande contribuição que os 

gestos podem trazer para os estudos interacionistas sociodiscursivos, seja de 

evidenciar o que acontece realmente na prática, a partir do que foi realizado pelo 

docente. Desta forma, entendemos que a autoconfrontação, nesse caso, acaba 

tirando o foco daquilo que é o ponto mais forte dos estudos dos gestos didáticos, 

que é o trabalho efetivamente realizado. 

A dissertação de Torini (2012) busca, por meio de uma pesquisa etnográfica, 

entender como o gesto de regulação pela sondagem é mobilizado na prática docente 

em processos de avaliação da alfabetização em língua portuguesa. As conclusões 

apontam que a regulação pela sondagem é um importante instrumento de avaliação, 

revelando diferentes aspectos do trabalho do professor durante a interação com os 

alunos.  

O texto de Oliveira (2013) é fruto de uma tese de doutorado que objetiva 

estudar quais os gestos didáticos propostos nos livros didáticos de língua 

portuguesa e como os professores mobilizam seus agires ao usar os livros. A 

pesquisa evidenciou que o livro é um conjunto aberto de atividades que são 

ressignificadas pelo professor seguindo suas concepções sobre o material e as 

necessidades contextuais. Ademais, foi possível notar que o gesto de 

institucionalização é, quase sempre, direcionado aos objetos gramaticais, tanto por 

parte da prática docente quanto pelo livro didático. No entanto, notou-se também 

que o livro elementariza os gestos didáticos para que o professor possa focalizar 

esses gestos e mobilizá-los ao longo do trabalho. 

Em Silva (2013), a tese busca evidenciar o agir de duas professoras de língua 

materna por meio de seus gestos didáticos fundamentais e específicos. O estudo é 

feito a partir da atividade no desenvolvimento do trabalho com os gêneros história 

em quadrinho e conto. A partir desse estudo, a autora propôs a expansão dos 

gestos, apresentando o gesto de planejamento que, a grosso modo, são as 

intervenções que retomam o planejamento prévio do professor. A partir disso, 
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constata-se que esse estudo pode ser um primeiro passo para mudar a formação 

continuada, traçada sobre situações concretas de ensino. 

Na tese de Cervera (2015), busca-se investigar o trabalho com o gênero 

resenha acadêmica no contexto universitário, tendo como base os gestos didáticos. 

A pesquisa também parte da atividade e ocorre no contexto de ensino de língua 

portuguesa. Segundo a autora, os gestos podem evidenciar unidades dos objetos a 

serem ensinados e assumirem perspectivas didáticas; isso pode favorecer a 

interação e, consequentemente a construção do conhecimento. Os resultados 

apontam que é possível alcançar uma melhor compreensão do trabalho docente por 

meio do estudo dos gestos, indicando dimensões ensináveis nos processos de 

ensino e aprendizagem. 

No texto de Gomes-Santos (2016), o objetivo é de abordar os gestos didáticos 

visando a entender como o professor viabiliza um ambiente propício à 

aprendizagem. O estudo não parte da atividade e se limita à discussão teórica. 

Assim como no trabalho de Pessoa e Pereira (2017), nesse texto, o autor coloca os 

subgestos de presentificação e elementarização/focalização como centrais em 

relação aos outros gestos. Isso se justifica pelo fato de entender que esses gestos 

são basilares como ponto inicial para instituir o ambiente de ensino e aprendizagem 

adequados. Em contrapartida, concebemos que os quatro gestos fundamentais 

(implementação dos dispositivos didáticos, memória didática, regulação e 

institucionalização de novos saberes), tais quais seus subgestos, funcionam de 

maneira intrínseca e todos precisam ser mobilizados corretamente para que o 

trabalho do professor seja pertinente; ou seja, todos os gestos fundamentais são, de 

certa forma e com suas particularidades, basilares. 

Por fim, temos o texto de Menezes e Pereira (2017). Como dito anteriormente, 

esse texto não se enquadra na área dos estudos da linguagem, uma vez que aborda 

o ensino de música. No entanto, a dissertação discute como os gestos didáticos 

fundamentais e específicos são mobilizados no agir docente ao ensinar o 

instrumento baixo elétrico. Dessa forma, o autor assevera que os resultados 

demonstram que os gestos permitem um aprofundamento em torno das capacidades 

de um professor de música experiente, no seu métier. 

É possível observar nos trabalhos supracitados que, embora partindo de 

perspectivas diferentes, todos buscam investigar o agir docente no trabalho em 

contexto real de ensino e, para tanto, utilizam-se dos gestos didáticos. Nessa 
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plataforma, novamente percebemos que os estudos debruçam-se sobre o ensino de 

língua portuguesa, reforçando a ideia de que os estudos dos gestos didáticos, 

voltados para o ensino de língua estrangeira, podem beneficiar o campo do ensino 

de línguas.  

A dissertação sobre o ensino de música, sendo um estudo de outro campo 

que não o da linguagem, corrobora a amplitude de se utilizar os gestos didáticos 

para obter uma visão mais detalhada dos processos de interação e, 

consequentemente, de construção de conhecimento do trabalho visando ao agir de 

um profissional de educação. Isso retoma a formação de professores; o trabalho 

docente está atrelado a vários aspectos, como o sistema educacional, as 

prescrições que regem o trabalho, o coletivo de trabalho, o contexto específico de 

atuação, entre outros fatores. Os gestos didáticos nos ajudam a entender as ações e 

as intervenções que o professor realiza e que fazem parte de seu métier, 

notabilizando nuances importantes para dialogar com a formação. 
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1.6.3. Textos retirados de capítulos de livros 

Quadro 07 – Levantamento das pesquisas sobre gestos didáticos no Brasil – base capítulo de livro. 

FONTE 

CAPÍTULO DE LIVRO 

Tipo de trabalho Autor(es) Objetivo 

Capítulo publicado no livro: 
Gêneros de 
Texto/Discurso: e os 
desafios da 
contemporaneidade.  

Nascimento, 
(2014) 

Analisar os gestos profissionais de uma professora ao 
trabalhar com uma SD sobre o gênero artigo de opinião, 
em um curso de formação continuada de docentes de 
educação básica. 

Capítulo publicado no livro: 
Gêneros Textuais: da 
didática das línguas aos 
objetos de ensino. 

Nascimento, 
(2014) 

Refletir acerca da atividade docente, principalmente no 
que diz respeito a produção escrita no desenvolvimento 
do trabalho com SD. 

Capítulos publicados no 
livro: Gestos didáticos para 

ensinar a língua: Agir 
docente e gêneros textuais. 

Nascimento; 
Brun, (2017) 

Compreender o trabalho do professor investigando as 
práticas de trabalho que se desenvolvem nesse métier. 
Para tanto debruça-se sobre as práticas de intervenção 
em contextos escolares estudando o agir docente nos 
processos de transposição didática. 

Silva-
Hardmeyer, 
(2017) 

Refletir sobre o trabalho docente levando em conta as 
práticas de ensino de leitura. Para isso, a autora usa a 
prática de autoconfrontação. 

Stutz; Queroz; 
Souza, (2017) 

Entender como ocorre a transposição didática dos 
objetos de ensino em objetos ensinados na educação 
infantil, no ensino de alemão; analisando os gestos 
didáticos no trabalho de uma professora de alemão 
como língua adicional, com contos de animais para 
crianças de três e quatro anos. 

Pessoa; 
Pereira, (2017) 

Discutir a prática do professor no trabalho de 
alfabetização de jovens e adultos, levando em conta os 
saberes docentes e os gestos didáticos. 

Lousada; 
Dantas-
Longhi; Silva, 
(2017) 

Averiguar o agir docente no ensino de francês por meio 
de gêneros textuais com estudantes de graduação e 
pós-graduação em humanidades.  

Barros; 
Cordeiro, 
(2017) 

Analisar o desenvolvimento do trabalho do professor 
com um SD, partindo da mobilização do gesto didático 
de memória das aprendizagens, sendo este entendido 
como gesto fundador e inerente ao trabalho docente. 

Capítulo publicado no livro: 
Letramento, objetos e 
instrumentos de ensino: 
Gêneros textuais, 
sequências e gestos 
didáticos.  

Barros; 
Gonçalves; 
Cordeiro, 
(2017) 

Analisar os gestos didáticos no contexto de um 
programa de formação continuada, em que os 
professores trabalham com dispositivos tecnológicos 
visando ao letramento digital. 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Foram encontrados nove textos em capítulos de livros que abordam os gestos 

didáticos. Entre os textos, sete deles voltam-se para a análise de gestos didáticos no 
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ensino de língua portuguesa, como língua materna e dois deles estudam os gestos 

didáticos no ensino de língua estrangeira. Um dos artigos aborda o ensino de 

alemão para crianças e o outro o ensino de francês na graduação e pós-graduação. 

A maioria dos trabalhos foi realizado no âmbito da atividade, com exceção do texto 

de Barros, Gonçalves e Cordeiro (2017), que investiga os gestos propostos no 

material didático, abordando o âmbito da tarefa. 

Em Nascimento (2014), o texto investiga os gestos profissionais que 

aparecem no trabalho com uma SD do gênero artigo de opinião, além dos gestos 

didáticos que surgem do e no trabalho de transposição. A autora  averigua a 

emergência dos gestos que rodeiam o trabalho do professor quando este precisa se 

adaptar, reinventar e ajustar sua prática a um contexto escolar específico, vinculado 

aos objetos de estudo. As análises apontam que mesmo com o uso de SDs, a 

prática docente ainda está muito atrelada a concepções tradicionais de ensino, como 

por exemplo, na mobilização do gesto de regulação, quando o professor faz a 

intervenção visando ao ensino explícito de gramática, cópia de conteúdo do quadro 

e ditado de respostas. Dessa forma, o texto aponta que o estudo dos gestos 

evidencia os conflitos existentes entre a prática, as prescrições e a realidade, 

mostrando que a formação carece ser repensada em torno das tarefas e do agir em 

sala. 

O segundo texto exposto no quadro 03, de Nascimento (2014), promove a 

discussão sobre o agir do professor no decorrer de uma realização do trabalho com 

SD, vendo o docente como um profissional que articula o gênero num duplo 

desdobramento, pensando no gênero como objeto de comunicação de uma prática 

social e, ao mesmo tempo, objeto sistematizado de ensino. Nesse estudo, os gestos 

são vistos como um percurso para a implementação da SD e como catalisadores 

das atividades dispostas nos módulos. Assim, os gestos passam a ser parte das 

operações que o docente precisa dominar para ensinar o gênero. 

Os próximos seis trabalhos estão reunidos no livro Gestos didáticos para 

ensinar língua: agir docente e gêneros textuais. O livro publicado em 2017 foi 

organizado por Eliana Merlin Deganutti de Barros, Glaís Sales Cordeiro e Adair 

Vieira Gonçalves e traz o prefácio de Joaquim Dolz. Apenas o primeiro capítulo, em 

francês e intitulado L'intitutionnalisation en classe de lecture/littérature: une 

approache par les genres d'activité scolaire, trata de um contexto de ensino suíço-

francófano e que, portanto, não se enquadra no estudo em tela. A obra como um 
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todo visa a divulgar os estudos na área de linguística aplicada, no âmbito do agir 

profissional. Os capítulos discutem, nomeadamente, a atividade do professor sob as 

lentes dos gestos didáticos.  

O texto de Nascimento e Brun (2017) aponta que a investigação dos gestos 

didáticos e da multiagenda das macropreocupações em conjunto com a análise 

multifocal permite uma compreensão mais profunda da prática docente, indicando 

características veladas às práticas de sala de aula. Já Silva-Hardmeyer (2017) 

assevera que no desenvolvimento de uma atividade profissional, as tarefas que 

compõem essa atividade precisam ser pensadas, hierarquizadas e organizadas; 

nisso, o estudo dos gestos didáticos faz parte do trabalho do professor e, assim, 

constituem sua profissão, ajudando no entendimento da noção de seu agir didático. 

No capítulo de Stutz, Queroz e Souza (2017), notou-se a partir dos resultados 

uma maior recorrência do gesto de memória didática presente nas retomadas 

necessárias para revisar os conteúdos trabalhados e, principalmente, na parte de 

construção sequencial da história. Os gestos de implementação de dispositivos 

didáticos e regulação das aprendizagens aparecem, respectivamente, na forma de 

discursos injuntivos que vão diminuindo gradualmente ao longo do trabalho e no uso 

de português para criar contra-exemplos e uso de linguagem não verbal. O gesto de 

institucionalização de novos saberes aparece pouco e quando aparece se dá por 

meio de anáforas pronominais. 

Em Pessoa e Pereira (2017), os resultados evidenciam que os gestos 

didáticos e os saberes docentes permitem tanto mensurar quanto enfatizar as 

capacidades necessárias para um professor-alfabetizador. No artigo de Lousada, 

Dantas-Longhi e Silva (2017), os autores apontam a importância principalmente dos 

gestos de regulação e memória didática na construção da interação e retomada de 

conteúdo entre a professora e os alunos, o que em contrapartida ajuda na 

construção de novas significações. 

No estudo de Barros e Cordeiro (2017), os resultados mostram que o gesto de 

memória das aprendizagens é um gesto fundador e, assim, indispensável na 

articulação do trabalho com uma SD. Segundo as autoras, esse gesto propicia 

unicidade ao trabalho; elas ainda asseveram a necessidade dos formadores de 

professores incorporar os estudos dos gestos didáticos nas atividades de formação 

docente. 
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Novamente fica evidente a questão de alguns estudos colocarem um dos 

gestos como sendo central em relação aos demais conforme supracitado nos 

trabalhos de Gomes-Santos (2016), Pessoa e Pereira (2017), Lousada, Dantas-

Longhi e Silva (2017) e Barros e Cordeiro (2017). Podemos inferir que isso se dá por 

os estudos partirem de contextos distintos e por trabalharem com diferentes 

conteúdos, o que de maneira alguma desqualifica a importância dos mesmos e a 

relevância do estudo dos gestos didáticos. 

O último capítulo apresentado, de Barros, Gonçalves e Cordeiro (2017), 

pretende analisar a funcionalidade dos Objetos Educacionais Digitais (OED) e o 

Livro Didático (LD) multimídia voltados para o letramento digital. Para tanto, apoiam-

se no agir docente evidenciado pelos gestos didáticos fundamentais; contudo, o 

artigo foca mais na análise dos materiais e nos processos de letramento digital de 

língua portuguesa. Os resultados revelam que os OEDs preveem os gestos 

fundamentais para o trabalho do professor de maneira implícita e explícita, com 

ênfase nos gestos de institucionalização, regulação interna e memória das 

aprendizagens; isso se dá possivelmente por ser um material complementar ao 

material impresso da mesma coleção.  

Mesmo que concordemos que os gestos didáticos são pressupostos 

implicitamente nos materiais didáticos, além de que entendemos ser possível fazer 

uma análise utilizando os gestos didáticos que fique no nível da tarefa, 

consideramos que há um distanciamento, visto que estamos na transposição 

externa, uma vez que a atividade realizada em sala de aula contemplaria as 

demandas de uma situação real e que, muitas vezes, é constituída de obstáculos 

diversos com relação ao conteúdo. 

O fato é que o estudo dos gestos didáticos voltados para a observação do agir 

docente no ensino de língua estrangeira pode trazer diversos benefícios para os 

professores, seja em formação inicial ou continuada, já que ao se analisar os gestos 

didáticos, o professor pode refletir sobre seu agir e repensar sua prática, uma vez 

que os gestos desvelam as concepções de ensino do professor. Portanto, o objetivo 

maior sempre é o de melhor formar para melhor ensinar e para que haja melhor 

apreensão dos saberes ensinados da língua alvo. 
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1.6.4. Discussões acerca do estado da arte 

Com o intuito de sintetizar nosso estudo, retomamos o objetivo que nos guiou 

que era de fazer um breve levantamento sobre os estudos que abordam os gestos 

didáticos desenvolvidos no Brasil. Para tanto, recorremos à base de dados da 

CAPES, do Google acadêmico e a capítulos de livros sobre o assunto em questão. 

No total, foram constatados 26 trabalhos. Desses textos, doze estão publicados em 

periódicos online, nove são artigos publicados em capítulos de livros impressos, 

quatro são teses de doutorado e um é uma dissertação de mestrado. Isso evidencia 

uma predominância de publicações em forma de artigo em plataformas online, que 

vem se tornando um veículo mais acessível. Além disso, os trabalhos foram todos 

elaborados entre os anos de 2012 e 2017, o que reforça a ideia de que os estudos 

sobre os gestos profissionais/didáticos são um campo recente e que precisa ser 

ampliado, uma vez que pode gerar dados de suma importância para repensarmos a 

formação docente, colocando em evidência o agir do professor em atividades reais 

de ensino e de aprendizagem. 

O que se notabilizou também foi que entre os estudos disponíveis quase não 

há trabalhos que se voltem para o ensino de língua estrangeira e que busquem 

observar os gestos didáticos. A maioria dos estudos que investigam o agir didático 

desenvolvidos no Brasil centra-se sobre o ensino português enquanto língua 

materna, não que os estudos não sejam relevantes, pelo contrário. Todavia, 

entendemos que a análise dos gestos didáticos no ensino de língua estrangeira tem 

muitos ganhos a oferecer para a área, uma vez que o olhar aguçado sobre as ações 

do professor ao ensinar conteúdo nos dá uma visão diferenciada dos meandros 

provenientes das interações entre professor e alunos que, por conseguinte, pode 

nos proporcionar um melhor entendimento de como se constroem as significações 

nos processos de ensino e aprendizagem de línguas outras que não o português. 

Por fim, percebe-se que os estudos dos gestos, por ser algo novo no Brasil, 

gera divergências em relação ao entendimento por parte dos estudiosos, como por 

exemplo, um ou outro gesto ser basilar e os outros gestos estarem de certa maneira 

atrelados a esse gesto central. Ainda assim, percebemos uma unanimidade em 

relação à importância de uma postura ativa de aproximar os gestos didáticos do 

contexto de formação de professores, pensando nos benefícios que tais estudos 

podem acarretar nos futuros professores. Nossa pesquisa se alinha a esses estudos 

ao buscar investigar e entender o agir docente durante a prática em sala de aula. No 
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entanto, o estudo em tela se diferencia dos demais ao abordar o ensino de língua 

inglesa e por se dar no contexto de formação inicial de professores. 

 

 

1.7. Síntese do capítulo 

No presente capítulo, discorremos sobre a teoria que sustenta nosso estudo. 

Primeiramente, tratamos de aspectos relacionados à formação inicial, tais como os 

saberes e as capacidades docentes imbricadas no métier do professor. Em seguida, 

abordamos a corrente teórica do interacionismo sociodiscursivo, buscando apontar a 

linguagem como central no desenvolvimento de nossas capacidades epistêmicas e 

praxeológicas. Posteriormente, discutimos a noção de gêneros textuais e seus 

desdobramentos no trabalho docente, como a transposição didática e o modelo e a 

sequência didática. Depois, aludimos sobre o trabalho docente, tratando brevemente 

dos níveis que compõem tal trabalho e enfatizando que nosso estudo recai sbre o 

nível do trabalho realizado. Por fim, discutimos os gestos profissionais e didáticos, 

bem como apresentamos um estudo do estado da arte sobre as pesquisas que 

abordam os gestos didáticos no Brasil. 
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CAPÍTULO II  
PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que norteiam 

a tessitura desta pesquisa. Primeiramente, abordaremos a natureza, abordagem e 

tipo/finalidade da pesquisa. Em seguida, trataremos do contexto em que nosso 

estudo acontece. Na sequência, explicaremos como se deu a geração de dados, 

explicitando os procedimentos de análise. Por fim, faremos uma síntese do capítulo, 

retomando os aspectos expostos. 

 

2.1. Natureza da pesquisa 

A ciência surge a partir das inquietações a respeito do contexto em que 

estamos inseridos, neste caso, especificamente, enquadramo-nos em um contexto 

educacional e as inquietações que emergem estão intrinsecamente relacionadas ao 

ensino, a pesquisa e à formação docente de professores de língua inglesa. Severino 

(2007, p. 219) assevera que “[...] qualquer que seja a forma do trabalho científico, é 

preciso relembrar que todo trabalho desta natureza tem por objetivo intrínseco a 

demonstração, o desenvolvimento de um raciocínio lógico”. Continuando, Chizotti 

(2006, p. 19) aponta que a pesquisa “[...] reconhece o saber acumulado na história 

humana e se investe do interesse em aprofundar as análises e fazer novas 

descobertas em favor da vida humana”. Dessa forma, a fim de organizar logicamente 

nosso trabalho, propomo-nos a discutir as estratégias que empregamos nesta 

dissertação, pensando no nosso método de investigação, contexto de pesquisa e 

geração e tratamento de dados. 

Iniciamos essa organização abordando o paradigma de pesquisa, a ontologia 

e a epistemologia ao nos alinharmos à visão de Saccol (2009, p. 252), em que o 

autor aponta que “um paradigma de pesquisa está relacionado a determinadas 

crenças e pressupostos que temos sobre a realidade, sobre como as coisas são 

(ontologia) e sobre a forma como acreditamos que o conhecimento humano é 

construído (epistemologia)”. Portanto, o paradigma de pesquisa surge como 

resultante da relação entre a ontologia e a epistemologia; assim, primeiramente, 

argumentaremos sobre esses dois conceitos para que, a partir deles, possamos 

delimitar nosso paradigma. 

A ontologia pode ser definida, grosso modo, como a forma que percebemos e 
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interpretamos o mundo que nos cerca, “Ontologia diz respeito à questão do ser, à 

nossa compreensão sobre como as coisas são” (SACCOL, 2009, p. 253). A 

ontologia se divide em três diferentes visões sobre a realidade, são elas: a ontologia 

realista, a ontologia idealista ou subjetivista e a ontologia que considera a interação 

entre homem e objeto. Na primeira concepção, entende-se que há sempre um 

mundo pressuposto, conforme aponta Saccol (2009, p. 253), “[...] ‘existe um mundo 

lá fora’, independente das percepções e construções mentais que possamos ter a 

respeito dele”. Essa visão é mais utilizada nas ciências exatas, da terra ou 

biológicas, uma vez que na maioria dos estudos dessas áreas enfatizam-se os 

dados concretos e, por outro lado, evitam-se abordar as análises subjetivas que 

dependem diretamente do ponto de vista e da percepção de um indivíduo. 

A concepção de ontologia idealista ou subjetivista “parte do princípio que um 

objeto ou entidade só passa a existir na medida em que é percebido por um 

observador, em uma construção mental” (SACCOL, 2009, p. 253). Nessa 

abordagem, há uma relação direta com o mundo das ideias, as coisas existem a 

partir do homem como ser pensante; essa concepção se adéqua melhor às 

interpretações artísticas. Por fim, num meio termo entre a ontologia realista e a 

idealista ou subjetivista, surge a terceira concepção que considera a relação entre 

sujeito e objeto, “a realidade social é produto da negociação e compartilhamento de 

significados entre as pessoas, isto é, ela resulta de uma construção social” 

(SACCOL, 2009, p. 253). Assim, temos uma realidade que não é nem somente fruto 

de influências externas, desligadas do imaginário do ser humano, nem como fruto só 

da mente humana, criando uma “instância coletiva” (SACCOL, 2007). 

Nossa pesquisa adota a ideia de que a realidade é intersubjetiva, uma vez 

que relaciona os traços individuais de representação com a realidade percebida 

coletivamente; considerando assim essa terceira concepção de ontologia, que 

conjectura a interação sujeito-objeto, entendemos que a realidade é um produto das 

interações e a historicidade que permeiam nossa sociedade. Ou seja, as pesquisas 

de cunho interacionista sociodiscursivo observam que o indivíduo só se torna sujeito 

ao relacionar-se com outros indivíduos num constructo social, por meio da 

linguagem. 

A epistemologia, de acordo com Saccol (2009, p. 254), “(...) relaciona-se com 

a forma pela qual acreditamos que o conhecimento é gerado. Essa crença está 

fortemente ligada aos nossos pressupostos ontológicos (sobre como as coisas são)”. 
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Dessarte, a epistemologia está diretamente ligada à ciência, pensando-a como 

geração de conhecimento. Não obstante, ontologia e epistemologia estão em 

constante e inerente relação. Ademais, a epistemologia se subdivide também em 

três linhas de pensamento, conforme segue: epistemologia objetivista, subjetivista e 

construtivista. Na epistemologia objetivista pressupõe-se que “os significados sobre 

todos os objetos e entidades existem independentemente de operações mentais do 

ser humano” (SACCOL, 2009, p. 254). Assim, se volta novamente a uma linha mais 

racional e objetiva, ligada tipicamente às áreas de pesquisa das ciências exatas e 

quantitativas. 

Nas palavras de Saccol (2009, p. 254), na epistemologia subjetivista os “(...) 

significados são impostos sobre os objetos por parte dos sujeitos, dos seres 

pensantes. Assim, significados são resultados de nossas construções mentais, 

sonhos ou mesmo arquétipos que provêm do subconsciente coletivo”. Quer dizer, 

parte-se novamente para o binarismo, criando uma visão oposta à primeira linha 

epistemológica, assumindo que tudo depende da mente humana e as relações 

externas ao ser humano em nada influenciam. Já a terceira linha, epistemologia 

construtivista, concebe, segundo Saccol (2009, p. 254), que “(...) não existe uma 

realidade objetiva esperando por ser descoberta. Verdades e significados só passam 

a existir a partir do nosso engajamento com o mundo”. O autor ainda aponta que “O 

construtivismo social pressupõe que essa construção de significado ocorra através 

dos processos de interação social e da intersubjetividade (significados criados e 

compartilhados coletivamente)” (SACCOL, 2009, p. 254). Portanto como na 

ontologia, cria-se um entremeio da epistemologia objetivista e a subjetivista. 

Conquanto, nossa pesquisa não emoldura-se em nenhuma das linhas 

epistemológicas citadas, embora se aproxime do construtivismo social. Pensamos 

que há uma linha epistemológica interacionista sociodiscursiva que contempla a 

geração de conhecimento por meio da interação social, mas que só ocorre por meio 

da linguagem e em todas as suas manifestações. Segundo Bronckart, o 

interacionismo social 

[...] considera que suas problemáticas centrais são, de um lado, as das 
relações de interdependência que se instauram e se desenvolvem entre os 
aspectos fisiológicos, cognitivos, sociais, culturais, lingüísticos, etc., do 
funcionamento humano, de outro lado, as dos processos evolutivos e 
históricos pelos quais essas diferentes dimensões foram engendradas e co- 
construídas (BRONCKART, 2006, p. 9). 

Isto posto, nossa pesquisa caracteriza-se dentro da epistemologia 
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interacionista porque considera que as construções de novos significados, nas 

relações de ensino e aprendizagem, ocorrem por meio das interações que o sujeito 

estabelece com o meio e com os demais sujeitos, tendo a linguagem como 

mediadora. 

No que tange às diferentes visões a respeito de ontologia e epistemologia e 

as relações entre elas, concebe-se o paradigma de pesquisa. No presente estudo, 

adotaremos a visão proposta por Saccol (2009, p.254), quando o autor aponta que 

os paradigmas são “(...) entendidos como sendo diferentes visões de mundo”. 

Portanto, o pesquisador, a partir de sua concepção de mundo vai empregar técnicas 

que possibilitem interpretar o corpus e/ou os dados de seu estudo, a fim de produzir 

ciência, em outras palavras, o paradigma de pesquisa pode ser considerado como 

uma instância que forma o método de pesquisa em si. Quando nos voltamos a nossa 

pesquisa, considerando que a partir dos discursos evidenciados durante as aulas por 

meio da transcrição de dados, inferimos sentidos a partir das relações de interação 

entre professores regentes, alunos professores de língua inglesa (APLIs) e alunos.  

Quanto à natureza da pesquisa, categorizamos este estudo como pertencente 

ao paradigma interpretativista (BORTONI RICARDO, 2008), com traços de pesquisa 

participante e de campo ao nos alinharmos à visão de Stutz (2012, p. 162), em que a 

autora destaca que esse tipo de pesquisa busca diminuir “[...] o distanciamento entre 

os APLIs, professores regentes, a professora formadora e pesquisador e por unir 

esforços em unir teoria e prática”. Nessa perspectiva, Stutz (2012, p. 162) explica 

que pesquisas desse cunho “[...] tem por objetivo interferir no contexto de atuação na 

esfera acadêmica – na formação dos APLIs – e na esfera escolar – na formação dos 

alunos por meio do trabalho com os instrumentos que propomos para o estágio”. À 

vista disso, pensamos que os procedimentos aqui discutidos contribuem para a 

geração de novos conhecimentos acerca da formação docente de professores de 

língua inglesa, instigando também novas discussões sobre o tema. 

Tendo delimitado, então, a ontologia como intersubjetiva, a epistemologia 

como interacionista e o paradigma de pesquisa como intervencionista, podemos 

afirmar que a pesquisa enquadra-se como sendo de cunho qualitativo e caracteriza-

se por um estudo de caso. A pesquisa qualitativa é muito utilizada para entender as 

ciências humanas e entre suas características estão a observação do ambiente de 

ensino como fonte de dados para o pesquisador. Além disso, na pesquisa 

qualitativa, o próprio pesquisador é um instrumento fundamental de seu estudo e há 



83 
 

uma forte preocupação em manter a integridade e proporcionar o empoderamento 

dos sujeitos envolvidos (SIQUEIRA, 2014). 

Esse tipo de pesquisa é caracterizada por ser situada em um determinado 

contexto e nas relações estabelecidas pelos sujeitos na criação e/ou construção de 

significação por parte dos mesmos. Segundo Chizotti: 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo 
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 
análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, adotando multimétodos de 
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, 
e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZOTTI, 2006, p. 
28). 

Conforme discutiremos adiante, nossa pesquisa está estreitamente ligada a 

um contexto de formação docente e envolve diversas maneiras de interpretações da 

realidade, tanto por parte dos sujeitos envolvidos quanto por parte do pesquisador, o 

que reforça essa postura qualitativa. Conforme Gamboa (2003, p. 394), a pesquisa 

qualitativa “(...) prima pela compreensão dos fenômenos nas suas especificidades 

históricas e pela interpretação intersubjetiva dos eventos e acontecimentos”. Em 

nossa pesquisa, isso se volta para o aluno-professor de língua inglesa situado em 

um determinado contexto e a interpretação desse sujeito e das relações que ele 

mantém com o meio onde vive. Essas interpretações dependem da 

intersubjetividade de compreensão de quem o observa. 

Considerando o estudo de caso, nos apoiamos nos estudos de Nunan (1992, 

p. 74, tradução nossa) em que o autor assevera que “decidir se um estudo é ou não 

um estudo de caso nem sempre é particularmente fácil29”. Essa dificuldade em 

determinar se um estudo é de caso ou não se deve ao fato de suas características 

por vezes se confundirem com de outros tipos de estudo, como da pesquisa 

etnográfica, por exemplo. Distinguir um estudo de caso de uma pesquisa etnográfica 

também é difícil, uma vez que ambos compartilham certos aspectos, como cita 

Nunan (1992, p. 77, tradução nossa) “ambos tentam fornecer um retrato do que está 

acontecendo em um ambiente particular30”. Assim, ambos partem de um contexto 

específico e buscam contruir um panorama desse contexto por meio da observação. 

No entanto, há algumas diferenças que distinguem um estudo de caso. Nunan 

(1992, p. 75, tradução nossa) destaca que “(...) o estudo de caso é geralmente mais 

 
29 Deciding whether a study is or is not a case is not always particularly easy (NUNAN, David, 1992, p. 74). 
30 Both attempt to provide a portrait of what is going on in a particular setting (NUNAN, David, 1992, p. 77). 
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limitado em escopo do que um estudo etnográfico. Outra possível diferença está no 

foco da pesquisa31”.  O autor ainda  explicita que a pesquisa etnográfica “(...) está 

essencialmente preocupada com o contexto cultural e com a interpretação cultural 

do fenômeno sob investigação. Isso não é necessariamente verdade sobre estudos 

de caso32” (NUNAN, 1992, p. 75, tradução nossa). Em outras palavras, um estudo 

de caso seleciona uma instância a partir de um fenômeno e busca investigar como 

essa instância funciona a partir do contexto onde ela acontece. 

Na nossa pesquisa, especificamente, o estudo de caso se dá pelo cenário 

limitado de dois grupos de alunos de escolas públicas e um grupo de alunos da 

universidade, que propiciam dados para à pesquisa. Temos como foco de nossa 

pesquisa, os processos de interação entre os APLIs e alunos, visando a analisar por 

meio da gravação das aulas em vídeo, os gestos didáticos de regulação das 

aprendizagens. As aulas gravadas nos permitem uma análise mais minuciosa dos 

gestos, uma vez que podemos ter acesso a uma parte específica da aula inúmeras 

vezes. Passemos agora à discussão a respeito do contexto em que a pesquisa está 

inserida. 

 

 

 
31 (...) the case study is generally more limited in scope than an ethnography. Another possible difference is in 

the focus of the research (NUNAN, David, 1992, p. 75). 
32 (...) is essentially concerned with the cultural context and cultural interpretation of the phenomena under 

investigation. This is not necessarily true of case studies (NUNAN, David, 1992, p. 75). 
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2.2. Descrição do contexto da Pesquisa 

O primeiro passo da pesquisa foi encaminhar e ajustar o projeto ao colegiado 

interdisciplinar do comitê de ética em pesquisa, tendo em vista prezar pelos 

interesses, tanto do pesquisador, como dos sujeitos envolvidos, uma vez que a 

pesquisa contou com dois professores regentes de duas escolas públicas, e com 

turmas do 1º e 3º anos do Ensino Médio, além dos dois alunos de graduação. 

Consideramos as normas e diretrizes regulamentadoras da pesquisa envolvendo 

seres humanos, aprovada conforme a resolução CNS 1996/96, II. 433, que objetiva 

defender os interesses de sujeitos que aderem e/ou contribuem com alguma 

pesquisa, conservando a integridade e dignidade de tais sujeitos. Nosso estudo está 

aprovado conforme o parecer nº 2.787.206, emitido no dia 26 de julho de 201834. 

A pesquisa visa a aproximar dois contextos que, embora pareçam próximos, 

na maioria das vezes, estão distantes e pouco dialogam. O primeiro desses 

contextos é o de uma universidade Estadual da região centro-oeste do Paraná; e o 

outro contexto  é o das duas escolas públicas, participantes desta pesquisa, 

localizadas em regiões periféricas da cidade de Guarapuava. Do contexto 

universitário participaram dois alunos voluntários, que estavam em formação 

docente do curso de graduação em Letras Inglês e Literaturas de Língua Inglesa. Os 

professores em formação faziam parte da turma de 4º ano e estavam cursando a 

disciplina de estágio supervisionado obrigatório, aprovado conforme Resolução nº 

95/2009- CONSET/SEHLA/G/GUARAPUAVA. 

De acordo com o artigo 4º do anexo da Resolução nº 095/2009- 

CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO: 

Considera-se estágio curricular supervisionado obrigatório as atividades 
desenvolvidas em sala de aula na Universidade, bem como atividades em 
campo de estágio em escolas conveniadas, e têm por princípio oferecer ao 
estagiário situações de ensino-aprendizagem que possibilitem a sua 
formação profissional em situações de vivência prática e teórico-
metodológica, por meio de atividades de planejamento, execução e 
avaliação com vistas ao exercício do magistério em nível da Educação 
Básica (Resolução nº 095/2009 CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO, 2009, p. 
4). 

Assim, embora em um contexto demasiadamente simulado e controlado, o 

aluno-professor de língua inglesa (APLI), durante o curso de licenciatura, tem a 

 
33 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/resolucoes/23_out_versao_final_196_encep201
2.pdf. 
34 Disponível nos anexos. 
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oportunidade de vivenciar um pouco do metiér do professor efetivamente. Na 

UNICENTRO, notadamente, apresenta-se cinco objetivos específicos do Estágio 

Curricular Supervisionado e Estágio não obrigatório do Curso de Letras, segundo 

artigo 9º da mesma Resolução, conforme segue: 

I - ampliar os conhecimentos no campo da futura atuação profissional; 
II - fortalecer o universo conceitual e possibilitar o estreitamento dos laços 
com o campo de trabalho de forma contextualizada; 
III - contribuir para o desenvolvimento da capacidade reflexiva e criativa, em 
contato com o mundo do trabalho, estimulando o aluno a propor soluções 
para problemas concretos; 
IV - mobilizar, de forma integrada, os conhecimentos adquiridos nos 
diferentes componentes da formação do aluno estagiário; 
V - consolidar práticas investigativas e avaliativas (Resolução nº 095/2009 
CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO, 2009, p. 5). 

Partindo desses objetivos, o professor da disciplina de estágio tem 

flexibilidade para trabalhar da maneira que julga ser mais satisfatória para a 

formação desses alunos, mas sempre visando a tais objetivos. 

A carga horária obrigatória da disciplina em sala de aula da universidade é de 

136 horas35, que devem ser destinadas à preparação dos acadêmicos por meio de 

estudo teórico, simulação de microaulas e preparação de material. Durante essas 

aulas, os alunos têm contato com documentos norteadores, tais como as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica de Língua Estrangeira Moderna (PARANÁ, 2008), 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000). Ademais, 

os APLIs estudam textos sobre o construto teórico-metodológico do ISD para que, a 

partir de discussões com os professores titulares, possam desenvolver um modelo 

didático (MD) de um gênero de texto e,  em seguida, possam produzir uma 

sequência didática (SD) que utilizarão durante o período de regência. Esses estudos 

de embasamento teórico visam a prepará-los para a sala de aula  a fim de que 

tenham o suporte necessário para desenvolver suas práticas posteriormente. 

A carga horária de prática de ensino em campo divide-se em duas partes, 

uma de observação participativa e outra de regência. A observação participativa 

constitui-se de 40 horas, que devem ser, obrigatoriamente, realizadas em 

escolas/colégios conveniados com a universidade. De acordo com a Resolução nº 

095/2009 – CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO, o período de observação tem como 

objetivo: 

[…] propiciar ao aluno-professor a oportunidade de colaborar em atividades 
de ensino. Para tanto, os estagiários auxiliam e executam atividades 
desenvolvidas em sala de aula e demais espaços, preparando-se para  

 
35 Resolução nº 095/2009-CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO. 
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assumir a liderança de um grupo de alunos, sendo necessário que sua 
participação seja proposta pelo professor regente ou pela coordenação 
pedagógica (Resolução nº 095/2009 CONSET/SEHLA/G/UNICENTRO, 
2009, p. 6). 

Entre essas horas, aos alunos é incumbida a tarefa de conhecer o contexto do 

colégio, sua estrutura física e sociossubjetiva, o corpo docente e discente, os 

funcionários e horários de funcionamento da escola, bem como o professor titular e 

sua maneira de trabalhar, os conteúdos previstos para serem trabalhados. Cabe 

também aos APLIs colaborarem para o andamento das aulas observadas, circulando 

na sala de aula, tirando dúvidas dos alunos e ajudando o professor regente de turma 

na produção e/ou correção das atividades. O período de regência é organizado 

em duplas e os APLIs precisam ainda observar, dentro dessas 40 horas, 10 horas da 

turma nas quais suas duplas farão a regência subsequentemente. 

A segunda parte da prática de ensino em campo restringe-se  ao período da 

regência e é constituída por 8 horas  em sala de aula  na Educação Básica e 8 horas 

em que o APLI acompanha sua dupla de estágio. Durante esse período, é adotada a 

prática de ensino com base em gêneros textuais, que está prevista em diversos 

documentos norteadores da prática docente. No caso específico dessa turma de 

graduação, destacamos os PCNs e os DCEs. Os PCNs salientam que o ensino de 

língua estrangeira deve desenvolver: 

[...] competência de ler e produzir textos, articulados segundo sentidos 
produzidos ou objetivados intencionalmente, de acordo com normas 
estabelecidas nos vários códigos estrangeiros modernos, percebendo 
contextos de uso bem como diferenças entre os diversos gêneros textuais 
(BRASIL, 2002, P. 97). 

Já as DCEs asseveram que: 

O trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na 
diversidade de gêneros textuais e busca alargar a compreensão dos 
diversos usos da linguagem, bem como a ativação de procedimentos 
interpretativos alternativos no processo de construção de significados 
possíveis pelo leitor (PARANÁ, 2008, P. 58). 

Por nos alinharmos às visões abordadas por tais documentos, assumimos o 

ensino usando SDs. Nomeadamente, os dois APLIs participantes deste estudo 

cumpriram suas regências em 10 horas aula, em comum acordo com os professores 

titulares. Os dois APLIs não formavam dupla, por isso, nossa pesquisa alude a dois 

contextos escolares distintos, ao passo que discutimos tais contextos a seguir. 

Conforme aludido, dois alunos da graduação foram convidados a participar da 

pesquisa e ambos concordaram. Esses APLIs possuem diferentes contextos de vida, 

um deles já havia trabalhado como professor em uma escola de idiomas, além de ter 
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participado do PIBID36 e de iniciação científica. Em geral, alunos que estão inseridos 

em contextos de pesquisa desde os primeiros anos de graduação, tendem a 

apresentar um melhor engajamento e preparação em relação aos outros, 

principalmente, os pibidianos em função da experiência que vivenciam junto às 

escolas da rede pública de ensino. O outro APLI não possuía nenhuma experiência 

em sala de aula, a não ser o estágio do terceiro ano da graduação, nem experiência  

com o PIBID ou com iniciação científica. Ou seja, tínhamos dois APLIs com perfis 

bastante diferentes, um deles com alguma experiência de prática em sala de aula e 

o outro sem nenhuma vivência com o metiér docente. 

Os APLIs estudaram conceitos referentes aos gestos didáticos, durante as 

aulas de estágio, mais especificamente sobre o gesto de regulação e, durante o 

período de regência, já tinham conhecimento sobre os gestos. As aulas ministradas 

por esses APLIs foram filmadas em vídeo e foram transcritas para que o gesto de 

regulação pudesse ser analisado. As transcrições das aulas gravadas em  vídeo nos  

nos permitem entender  se o trabalho com os gestos didáticos, na formação de 

professores de língua inglesa contribui para o desenvolvimento das capacidades 

didáticas desses futuros professores. 

As sequências didáticas utilizadas nas aulas foram construídas pelos APLIs, 

tendo como base os estudos da Escola Genebrina de Gêneros Textuais. Ambas são 

sobre o gênero infographics, constituído pelos elementos, a saber: apresentação 

inicial em que a proposta da SD é explicada para os alunos, a produção inicial para 

identificar o conhecimento prévio, módulos providos de infográficos e atividades e, 

por fim, uma produção final com o intuito de averiguar o desenvolvimento dos 

alunos. 

Para a construção da SD, os APLIs estudaram os conceitos teóricos durante 

as aulas de estágio na universidade, construindo primeiramente um MD do gênero. 

Esse processo pelo qual esses APLIs passam, os conscientiza sobre a importância 

do professor conhecer o material que utiliza em sala de aula e, também, faz com que 

eles reflitam sobre suas posturas e seus gestos na sala de aula. O APLI precisa 

estar mais atento durante o período de observação da disciplina de estágio 

supervisionado, para que assim ele possa planejar suas ações e agir com mais 

autonomia e de acordo com as demandas da turma. 

 
36 Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, subsidiado pela CAPES. 
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No que diz respeito aos colégios que fazem parte da pesquisa, por questão 

ética, optamos por preservar seus nomes; portanto, na descrição das escolas 

usaremos os nomes Colégio A e Colégio B. Os dois colégios estavam passando 

por reforma durante a coleta de dados e, às vezes, o barulho das obras acabava 

atrapalhando um pouco a aula e o professor precisava falar mais alto a fim de se 

fazer ouvir. Em relação às turmas dos colégios que estão envolvidas na pesquisa, no 

colégio Colégio A, temos a turma do 2º ano A, a qual possui 35 alunos. Já no 

Colégio B, temos a turma do 3º ano A, que possui um total de 45 alunos. Os alunos 

dos colégios envolvidos possuem conhecimentos básicos de inglês e muitos vêm de 

zonas rurais para estudar. Estes, além de estudar, costumam trabalhar em casa 

ajudando seus pais nos afazeres.  

O contato prévio, tanto dos APLIs como do pesquisador, com as turmas 

durante a observação participativa foi importante para determinar a conteúdo, além 

de criar uma certa cumplicidade entre os envolvidos. Isso reflete no fato de a turma 

não ser surpreendida quando chegarmos à etapa das gravações das aulas, uma vez 

que eles já estavam acostumados com os APLIs e com o pesquisador. Uma 

convivência evita consequências negativas no trabalho, tais como intimidar os alunos 

que ficam menos participativos e gerar atos de indisciplina ou bagunça durante as 

filmagens. 

Do contexto escolar, participaram duas professoras regentes que têm entre 

dez e vinte anos de experiência no ensino de língua inglesa em escolas estaduais da 

rede pública de Ensino. Ambas já trabalham na perspectivas de gêneros de texto, o 

que ajuda os APLIs, uma vez que os alunos já estão habituados com tal 

metodologia. O papel das professoras regentes durante as aulas gravadas  

desenvolve-se na medida em que elas intervêm para a boa condução da prática em 

sala de aula durante as aulas dos APLIs, sendo, portanto, também participantes 

ativas na parceria universidade escola no papel de co-formadoras.  

Ambos os colégios possuem TV pendrive, além de rádios mycro system e o 

Arthur37. No que diz respeito ao uso de tais equipamentos, as TVs pendrive são 

pouco ou quase nunca utilizadas e a justificativa é de que existem muitas 

 
37 O Arthur é um projetor/computador em um mesmo aparelho e tem como objetivo facilitar a vida de 
professores e alunos ao disponibilizar um equipamento versátil, barato e leve que possa ser transportado 
facilmente. Informações obtidas do site: < https://www.tecmundo.com.br/tendencias/3864- arthur-uniao-de-
computador-e-projetor-para-escolas-publicas-com-fabricacao-nacional-e-design- ecologico.htm>. Acesso em 
12 de dezembro de 2018. 
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dificuldades quanto ao formato dos arquivos que a TV aceita. Além disso, por ser 

muito pequena, gera dificuldades de enxergar os conteúdos para os alunos que 

se sentam no fundo da sala. No Colégio A, a professora titular não o usa, pois 

possui um projetor próprio e se disponibilizou a emprestá-lo para os APLIs. O uso 

de equipamentos visuais, como o projetor, facilita o entendimento dos alunos se 

usado corretamente. O fato de poderem ver o material colorido e, ainda, poderem 

assistir vídeos relacionados com os gêneros que estão trabalhando torna a aula 

mais  atraente e, consequentemente, desperta maior interesse por parte dos alunos, 

tornando o aprendizado relevante. Segundo as DCEs, o ensino deve se adaptar às 

novas tecnologias e o professor deve incorporá-la em seu trabalho docente. 

Contudo, a alta luminosidade nas salas de aula atrapalha a visualização da projeção.  

Quanto ao Colégio B, a professora faz uso do Arthur, bem como os APLIs o 

fizeram durante a regência. O equipamento precisa ser reservado com alguma 

antecedência, devido ao fato de o colégio possuir apenas duas unidades para 

atender todos os professores de todas as disciplinas. O equipamento ajuda bastante 

nas aulas; no entanto, devido ao sistema operacional ser o Linux38, alguns slides 

desconfiguram e podem perder parte do conteúdo, uma vez que os APLIs 

preparavam o material no sistema operacional do windows. 

As bibliotecas são pequenas, porém, bastante organizadas e limpas. Os livros 

são divididos por áreas e dispostos em prateleiras, no centro da sala há mesas com 

cadeiras. Os colégios possuem dicionários bilíngues simples (português-inglês), 

embora o colégio possua dois exemplares do Oxford for Advanced Learners. Esse 

dicionários mais simples muitas vezes não trazem a tradução mais comum para as 

palavras e são bastante limitados em outros recursos, como a apresentação do 

passado simples e partícipio de verbos irregulares em inglês, entre outros recursos. 

Portanto, o professor precisa prestar bastante atenção ao usá-los e algumas vezes 

explicar pontos específicos para os alunos.  

Após a descrição do contexto em que nossa pesquisa ocorre, na seção 

seguinte, trataremos dos aspectos relacionados à geração de dados. 

  

 
38 O Linux é uma família de sistemas operacionais Unix de código aberto baseados no kernel Linux, um kernel 
do sistema operacional lançado pela primeira vez em 17 de setembro de 1991, por Linus Torvalds. 
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2.3. Geração de dados 

Para a obtenção de dados, utilizamos o recurso de filmagem de aulas em 

vídeo e a transcrição dessas aulas. Segundo Pinheiro, Kakehashi e Angelo (2005, p. 

718), “o filme pode ser utilizado de diferentes maneiras como, por exemplo, filmar 

aspectos do fenômeno que se pretende pesquisar, para posteriormente, realizar a 

análise”. A gravação em vídeo permite ao pesquisador rever partes que julgar 

importantes e, desta forma, realizar uma análise mais aprofundada. A gravação das 

aulas foi uma etapa de importância ímpar na pesquisa, uma vez que permitiu 

observar as interações entre o APLI e os alunos e, assim, compreender como ocorre 

a apreensão de conhecimentos. 

As gravações em áudio e vídeo das aulas ministradas pelos alunos-

professores durante o período de regência de estágio supervisionado servem como 

instrumento de coleta de dados. As gravações foram transcritas e, a partir disso, 

torna-se possível fazer a análise do material. Dessa forma, não se faz necessário a 

aplicação de questionário, ficha, planilha ou quaisquer outras formas de coleta,  uma 

vez que as gravações já geram todos os dados relevantes para a análise dos gestos 

didáticos. Quanto à questão norteadeadora que é de tentar entender o agir docente 

dos APLIs por meio dos gestos didáticos, as gravações juntamente com as 

transcrições norteiam o trabalho de observação dos gestos didáticos, pois permitem 

observar as ações do professor e as interações com os alunos na construção de 

significação e de ensino e aprendizagem. 

Para a gravação das aulas, fizemos uso de uma câmera móvel e focamos nas 

ações dos APLIs enquanto desenvolviam os trabalhos com a SD. A transcrição dos 

dados foi feita seguindo as normas de Pretti e Urbano (1990), disponíveis no inídio 

desta dissertação. Os dados transcritos permitem-nos averiguar o conteúdo dos 

diálogos e das interações entre professor e alunos. A transcrição foi feita pelo 

próprio pesquisador. Todas as informações que os participantes nos forneceram ou 

que foram conseguidas por intermédio das observações e das gravações foram 

utilizadas somente para esta pesquisa. Ademais, os participantes têm suas 

identidades preservadas, por meio de nomes fictícios. As gravações serão 

destruídas após o término da pesquisa; além disso, os dados ficarão em segredo e 

os nomes dos envolvidos não aparecerão em lugar nenhum, nem mesmo quando os 

resultados forem apresentados. 

Quanto ao período de gravação, as aulas de regência foram gravadas durante 
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o mês de agosto de 2018. Foram gravadas dez aulas de cada APLI. As aulas da 

turma do 2ºA, do Colégio A, foram gravadas às  quintas-feiras, durante a 4ª aula, e 

nas sextas-feiras, durante a 5ª aula. Já as aulas da turma do 3ºA, do Colégio 

Colégio B, foram gravadas  às quartas-feiras, durante a 1ª e a 2ª aula. Mesmo a 

escola tendo uma rotina própria que está sujeita a alterações, não tivemos 

contratempos e não foi preciso ajustar os horários. 

Por fim, faremos a análise de dados, que será baseada  em alguns 

procedimentos do ISD. Esperamos que a partir da análise seja possível  identificar 

como o gesto de regulação pode servir de parâmetro para entendermos melhor os 

processos envolvidos no ensino e aprendizagem de línguas. Igualmente, a análise 

dos gestos didáticos pode nos dar uma visão diferente sobre as práticas de 

formação inicial de professores, sendo que o gesto de regulação é o aspecto que 

mais interfere na zona de desenvolvimento proximal (ZDP) (VIGOTSKI, 1999). É por 

meio da interação aluno/professor que se torna possível superar os obstáculos e 

gerar possibilidades apreensão de conhecimento no sentido de aprimorar as 

capacidades de linguagem. 
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2.4. Critérios de análise 

Uma vez que já temos os dados para análise, discutiremos agora os critérios 

que pretendemos utilizar para examiná-los. A partir das interações gravadas entre os 

APLIs, os professores titulares e os alunos e do material usado no desenvolvimento 

das atividades com a SD do gênero infographics, buscaremos, primeiramente, 

organizar a macroestrutura da sequência didática do período de regência dos APLIs. 

Depois construiremos as sinopses dos níveis observados na macroestrutura, 

evidenciando os momentos de mobilização dos gestos didáticos. Nisso, buscaremos 

mapear os gestos empregados em dado momento e/ou atividade da aula. Por fim, 

buscaremos organizar o gesto de regulação local em categorias, tendo em vista a 

forma de mobilização adotada. 

Para melhor visualização de nossos procedimentos metodológicos, a partir do 

nosso objetivo mais amplo, que é de investigar, no viés do interacionismo 

sociodiscursivo, os gestos didáticos mobilizados na mediação do processo de ensino 

de professores em formação inicial de língua inglesa, na disciplina de estágio 

supervisionado, de um curso de licenciatura em Letras Inglês e Literaturas de Língua 

Inglesa, sistematizamos nossos objetivos e perguntas de pesquisa, os dados 

utilizados e os procedimentos e/ou critérios de análises, conforme ilustra o Quadro 7. 

 

Quadro 08 – Procedimentos metodológicos. 
OBJETIVO GERAL: investigar, no viés do interacionismo sociodiscursivo, os gestos didáticos 
mobilizados na mediação do processo de ensino de professores em formação inicial de língua 
inglesa, na disciplina de estágio supervisionado, de um curso de licenciatura em Letras Inglês e 
Literaturas de Língua Inglesa. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PERGUNTAS DE 
PESQUISA 

DADOS PROCEDIMENTOS/CRITÉRIOS 
DE ANÁLISE 

1) organizar a 

macroestrutura e 

as sinopses do 

trabalho dos APLIs 

a) como se 
configuram as 
aulas dos dois 
APLIs durante o 
período de 
regência? 

SD produzida 
pelos APLIs e 
transcrição das 
gravações das 
aulas 
implementadas 
pelos APLIs. 

SCHNEUWLY (2009); AEBY 
DAGHÉ, et al. (2009) 

Sistematização e agrupamento 
de conteúdos e capacidades de 
linguagem. 

2) fazer um 

levantamento dos 

gestos 

fundamentais 

mobilizados na 

prática desses 

APLIs durante o 

período de 

regência de 

estágio; 

b) quais os 
gestos didáticos 
fundamentais 
mobilizados na 
prática desses 
APLIs? 

Sinopses, 
transcrições e 
vídeos das aulas 
ministradas pelos 
APLIs. 

SCHNEUWLY (2009 
- Implementação do dispositivo 
didático: 

• Presentificação; 

• Focalização. 
- Memória didática. 
- Regulação local. 
- Institucionalização de novos 
saberes. 

3) categorizar o c) de que 
maneiras o gesto 

Transcrições e 
vídeos das aulas 

- Uso de língua materna para 
ensinar língua estrangeira. 
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gesto de regulação 

local, tendo em 

vista a maneira 

como os APLIs o 

mobilizam. 

de regulação das 
aprendizagens é 
mobilizado na 
prática de sala de 
aula? 

ministradas pelos 
APLIs 

- Uso do quadro para 
visualização da linguagem 
escrita. 
- Repetição. 
- Reiteração. 
- Tipos de perguntas. 

Fonte: Construído pelo autor. 

 

Apresentamos a seguir uma síntese do que foi abordado no capítulo. 

 

 

2.5. Síntese do capítulo 

Neste capítulo, descrevemos o percurso metodológico que orientou o 

andamento do estudo em tela. Em primeiro lugar, buscamos apresentar a 

abordagem e o tipo de pesquisa desenvolvida. Em seguida, discorremos sobre o 

contexto em que o trabalho ocorreu. Na sequência, tratamos da geração de dados e 

do tratamento dos mesmos. Finalmente, apresentamos  critérios que guiaram as 

análises. Todas essas diferentes etapas precisam estar devidamente alinhadas para 

que um trabalho desse porte possa ser realizado de maneira satisfatória, bem como 

para que os sujeitos envolvidos possam permanecer resguardados, favorecendo a 

ética que a pesquisa científica demanda. 
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CAPÍTULO III 

OS GESTOS DIDÁTICOS FUNDAMENTAIS NA PRÁTICA DOS ALUNOS 

PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

O presente capítulo está dividido em duas seções. Na primeira delas, 

discorremos sobre a macroestrutura e as sinopses do trabalho dos alunos 

professores de língua inglesa (APLIs) e faremos um mapeamento dos gestos 

didáticos fundamentais. Na segunda seção, buscamos categorizar as formas de 

mobilização do gesto didático de regulação local.  

Primeiramente, a fim de relembrar os propósitos que guiaram o estudo até 

aqui, retomamos o objetivo geral: investigar os gestos didáticos mobilizados na 

mediação do processo de ensino de professores em formação inicial de língua 

inglesa por meio de sequências didáticas para leitura de infográficos. A partir desse 

objetivo, buscamos organizar e entender o trabalho dos alunos professores de língua 

inglesa (APLIs) durante o período de regência de estágio por meio dos gestos 

didáticos fundamentais mobilizados nas suas práticas de sala de aula. Para tanto, 

voltamos as nossas duas primeiras perguntas de pesquisa: a) Como se configuram 

as aulas dos dois APLIs durante o período de regência? b) Quais os gestos didáticos 

fundamentais mobilizados na prática desses APLIs? 

A fim de responder essas perguntas, evidenciamos a macroestrutura das SDs 

que nos permite ter uma visão abrangente de como os APLIs desenvolveram sua 

regências com a SD do gênero infográfico. Depois, exibimos as sinopses, que 

permitem agrupar uma quantidade volumosa de dados de maneira condensada e 

bastante clara. Esses dois aspectos (macroestrutura e as sinopses) provêm 

condições para comparar os objetos ensinados e permitem o acesso às capacidades 

de linguagem de maneira clara (SCHNEUWLY, 2009). Concomitantemente a 

apresentação das sinopses, discutimos a mobilização dos gestos didáticos 

fundamentais. 

Sendo assim, antes de apresentarmos esses aspectos, ressaltamos que as 

sequências didáticas (SDs) foram construídas pelos APLIs A e B para alunos do 

terceiro e segundo ano do Ensino Médio, respectivamente. Os APLIs obtiveram a 

ajuda da professora supervisora da disciplina de estágio, das professoras regentes 

de turma e deste pesquisador, como uma forma de acessoria na construção das 
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SDs; no entanto, suas decisões como autores dos materiais foram respeitadas. 

Quanto às sequências de ensino, elas têm o propósito de ensinar leitura em LI por 

meio de infográficos. 

Prontamente passaremos à primeira seção. 
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3.1. Macroestrutura, sinopses e gestos didáticos fundamentais 

No intuito de dispor da sequência didática utilizada pelos APLIs em um plano 

global, adotamos o esquema da macroestrutura das SDs. Essa estruturação nos 

possibilita o acesso a uma visão abrangente sobre como o material utilizado nas 

aulas foi arquitetado, além de nos permitir observar o agrupamento de conteúdos.  

 

Quadro 09 - Macroestrutura da Sequência didática- Infographics em LI. 

Macroestruturas das Sequências de Ensino 

Gênero Infographic (APLI A) Gênero Infographic (APLI B) 

1 Avaliação inicial – Infográfico 
utilizado: How the world spends its 
time online.  

1 Avaliação inicial – Infográfico utilizado: Internet 
of things + the mobile future. 

2 Revisão da avaliação inicial 2 Apresentação da sequência 

3 Apresentação da sequência 3 Módulo 1 – Leitura de um infográfico (History of 
classroom technology) – aspectos contextuais 
e de textualização. 

4 Módulo 1 – Leitura de um infográfico 
(History of classroom technology) – 
aspectos contextuais e de 
textualização. 

4 Módulo 2 – Leitura de um infográfico (Internet 
of things + the mobile future) – aspectos 
organizacionais e enunciativos. 

5 Módulo 2 – Leitura de um infográfico 
(How the world spends its time online) 
– aspectos organizacionais e 
enunciativos. 

5 Módulo 3 – Leitura de um infográfico (Mobile 
Phone Phrasal Verbs) – aspectos linguístico-
discursivos. 

6 Módulo 3 – Leitura de um infográfico 
(Mobile Phone Phrasal Verbs) – 
aspectos linguístico-discursivos. 

6 Avaliação final – Infográficos utilizados: Internet 
of things + the mobile future e Tech Trends 
2016. 

7 Avaliação final – Infográfico utilizado: 
How the world spends its time online. 

  

Total de aulas: 11 Total de aulas: 11 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Como pode ser visto no quadro 09, nas colunas da esquerda, temos os 

desdobramentos da SD do gênero infographics da APLI A, dividido em sete 

diferentes níveis. Embora o trabalho tenha sido desenvolvido em onze aulas, dez 

delas foram gravadas, com exceção da avaliação diagnóstica39. No primeiro nível, 

observamos a avaliação inicial composta por dez atividades com subníveis que 

foram criadas a partir de um infográfico intitulado How the world spends its time 

online. As atividades abarcam desde aspectos contextuais até aspectos linguístico-

 
39 A avaliação diagnóstica não pode ser gravada por ainda não haver a aprovação do comitê de ética. 
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discursivos do gênero em questão.  

No segundo nível, a APLI A fez uma revisão da avaliação diagnóstica, 

retomando todas as dez questões junto aos alunos. No terceiro nível, temos a 

apresentação da situação, bem como a exposição dos objetivos da SD e os meios 

de avaliação. No nível quatro concentra-se o primeiro módulo com 13 atividades que 

trabalham aspectos contextuais de textualização; o infográfico utilizado no módulo foi 

History of classroom technology. No quinto nível, constatamos o segundo módulo 

que aborda aspectos organizacionais e enunciativos do gênero; este módulo é 

composto por 15 atividades relacionadas ao mesmo infográfico utilizado na 

avaliação diagnóstica (How the world spends its time online). O nível seis trata do 

terceiro módulo composto por 14 atividades e foca sobre aspectos linguístico-

discursivos; o infográfico trabalhado nesse módulo foi Mobile phone phrasal verbs. 

Por fim, temos o sétimo nível que é o da avaliação final; esta etapa tem 07 

atividades, algumas com subníveis, que retomam todos os aspectos da avaliação 

inicial, inclusive o mesmo infográfico é utilizado How the world spends its time online.  

O trabalho do APLI B também ocorreu em onze aulas, sendo dez delas 

gravadas com exceção da avaliação diagnóstica. O desenvolvimento da sequência 

didática foi dividida em seis níveis conforme observado no quadro 09. No primeiro 

nível, temos a avaliação diagnóstica composta por 09 atividades com subníveis; o 

infográfico utilizado foi Internet of things + the mobile future, as atividades abarcam 

desde as capacidades de significação até as capacidades linguístico-discursivas. No 

segundo nível, o APLI apresenta a situação para os alunos e discute com eles os 

objetivos da SD e as formas de avaliação adotadas. O nível três aborda o primeiro 

módulo com onze atividades e que traz aspectos contextuais e de textualização, o 

infográfico usado nesse módulo foi History of classroom technology. 

No quarto nível, dispomos do segundo módulo com onze atividades e que 

aborda aspectos organizacionais e enunciativos; as atividades estão relacionadas ao 

infográfico Internet of things + the mobile future. Depois, no quinto nível, temos o 

terceiro módulo que dispõe de 04 atividades e trata de aspectos linguístico-

discursivos, tendo em vista o infográfico Mobile phone phrasal verbs. No sexto e 

último nível, verificamos a avaliação final que tem 06 atividades com subníveis. 

Nessa avaliação, as atividades foram construídas partindo de dois infográficos, 

sendo eles: Internet of things, o mesmo utilizado na avaliação inicial e no segundo 

módulo; e tech Trends 2016, um infográfico com o qual os alunos ainda não haviam 
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tido contato. 

Portanto, conforme podemos observar no quadro 09, a estrutura de 

desenvolvimento do trabalho dos dois APLIs parece ser bastante semelhante. Isso 

se deve ao fato de que a construção tanto do MD quanto da SD foi feita 

conjuntamente pelos APLIs. Ambas as SDs apresentam avaliação inicial, 

apresentação da sequência, três módulos e avaliação final, em consonância com o 

esquema proposto pelos autores de Genebra. As avaliações inicial e final exibem o 

gesto didático de regulação interna, em que os APLIs objetivam conhecer as 

dificuldades dos alunos e também proporcionar a eles a oportunidade de melhorar 

suas capacidades de linguagem em relação à compreensão do gênero trabalhado. 

Essa etapa foi feita antes da construção da SD, o que proporcionou aos APLIs 

organizarem as SDs em relação às necessidades específicas dos alunos. 

O módulo um das duas SDs procura abordar questões contextuais do gênero 

infographics, desde seus veículos de circulação e reconhecimento do gênero, até 

sua textualidade e a mobilização de conhecimentos para compreensão e relação 

com o contexto imediato e de componentes físicos e sociossubjetivos. O módulo 

dois busca trabalhar com os alunos aspectos organizacionais, tais como layout e 

planificação global dos infográficos. O módulo três visa a desenvolver as unidades 

linguísticas da microestrutura do gênero, tais como os verbos, os organizadores, as 

escolhas lexicais, entre outros fatores. Finalmente, percebemos que ambos os APLIs 

adotam os mesmos textos nas suas avaliações diagnósticas e finais, embora o APLI 

B tenha utilizado dois textos na avaliação final. Esse procedimento de adotar os 

mesmos textos permite uma comparação bastante profunda do desenvolvimento dos 

alunos em relação ao domínio do gênero em questão; essa comparação se dá por 

meio das capacidades de linguagem e ajuda o docente a ter uma melhor 

compreensão de como se deu o trabalho com as SDs do gênero infographics. 

Um ponto crucial que diferencia os dois trabalhos está centrado na maneira 

que os APLIs retomam aspectos da avaliação diagnóstica. Enquanto a APLI A faz a 

revisão da avaliação inicial no início do trabalho, evidenciando um gesto de 

regulação local de maneira explícita; o APLI B retoma os conteúdos pertinentes ao 

longo do trabalho com os módulos, o que caracteriza um gesto de regulação local de 

maneira implícita. Essa postura por parte dos APLIs reforça a ideia de que cada 

professor trabalha a seu modo, considerando o contexto específico em que atua. 

Outra diferença se dá na escolha do infográfico da avaliação diagnóstica e 
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final. Enquanto a APLI A utiliza o infográfico How the world spends its time online em 

ambas as avaliações, o APLI B usa na avaliação inicial o infográfico Internet of 

things + the mobile future e, na final, faz uso de dois infográficos, Internet of things + 

the mobile future juntamente com o Tech Trends 2016. Ambos os textos apreendem 

a temática da tecnologia, que se faz tão presente nas vidas dos alunos e que serve 

de guia para discussões ao longo de toda a SD.  

Podemos notar então que no nível mais amplo da organização, os APLIs 

trabalharam de maneira parecida. Porém, as sinopses evidenciam muitas diferenças 

no agir didático dos APLIs, conforme veremos na sequência do texto. Tendo em 

vista que há uma quantidade grande de dados, vamos selecionar alguns excertos de 

diferentes momentos do trabalho dos APLIs que mostram as mediações importantes 

das aulas. A primeira sinopse a ser discutida trata do segundo nível da 

macroestrutura da APLI A40. Nesse momento, a APLI A estava fazendo a revisão da 

avaliação inicial, que por sua vez, é entendida como um gesto de regulação interna, 

visando entender o conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero, mas nesse 

momento de retomada, essa produção inicial passa a ser um gesto de regulação 

local. Quanto as sinopses, elas revelam partes do que ocorre efetivamente na sala 

de aula no desenvolvimento da SD do gênero infographics, em relação à 

mobilização dos gestos didáticos fundamentais. 

 

Quadro 10 – Sinopse do segundo nível da Sequência ddidática- Infographics em LI – APLI A. 
APLI A 

RETOMADA DA 
AV. 

DIAGNÓSTICA 

Dispositivo Didático: avaliações 
impressas, quadro negro e giz. 

Objetivo: Discutir as principais dificuldades dos 
alunos em relação aos seus conhecimentos 
prévios sobre o gênero infográfico. 

Nível Data/aula Atividades 

Descrição e 
Capacidades de linguagem 

CS – Capacidade de 
Significação 

CA – Capacidade de Ação 
CD – Capacidade Discursiva 

CLD – Capacidade Linguístico-
discursiva 

CM – Capacidade 
Multissemiótica 

Gestos 

2.1. 
01/08/2018 

Questão 1: What textual genre is it? Identificação do gênero 
textual. Explicação sobre o 
termo infographics. 
(CA) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Memória 
didática 
 

2.2 
Questão 2: Have you ever seen this 
genre? 

Compreensão sobre o 
contexto e o meio de 

Presentificação 
Regulação local 

 
40 Nesta seção, não retomaremos as avaliações iniciais e finais, uma vez que nessas aulas a participação dos 
APLIs se limita a presentificação ao explicar para os alunos como as avaliações devem ser respondidas. Além 
disso, há menor processo de mediação. 
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veiculação do gênero.  
(CS; CA) 

Memória 
didática 

2.3 

Questão 3: About the content 
presented in the figure 01, answer: 
a) Why is it produced? 
b) To whom is it directed? 
c) When was it produced? Explain 
your answer. 
d) Which of these elements are 
presented in the figure 01? Put an 
“X”. (  ) Photos   (   ) Blocks of text  ( 
)Graphics  (  ) Symbols   (   ) Maps  (   
) Drawings  (   ) Title  (   ) Lead  (   ) 
Numbers  (   ) Arrows (   ) Icons  (   ) 
Long texts  (   ) Colors  

Informações relacionadas ao 
contexto do gênero e à 
estrutura composicional dos 
infográficos. Além de aspectos 
relacionados ao vocabulário. 
(CS; CA; CD; CM) 

Regulação local 
Memória 
didática 
Presentificação 
Focalização 

2.4 

Questão 4: How the image below is 
related to the text? 

  

Disposição de elemento não 
verbal e a relação desse 
elemento com o texto. 
(CS; CD; CM) 

Presentificação 
Regulação local 

2.5 

Questão 5: Which is the verbal tense 
most used, underline. 
- Simple Present 
- Simplre Past 
- Simple future 

Elementos linguístico 
discursivos que contribuem 
com a coesão verbal do texto.  
(CLD) 

Presentificação 
Regulação local 
Memória 
didática 

2.6 

Questão 6: Circle the right option 
about block 2. This block can be 
considered: 
Narrative    Explanatory   
Argumentative                     
Imperative 
Dialogal 

Disposição de elemento 
composicional e tipos de 
sequências. 
(CD; CLD) 

Regulação local 

2.7 

Questão 7: Read the block 3 and 
answer:  
a) 18% of American adults do: 
b) What American adults most do 
online? 
c) What American adults less do 
online? 
d) ________ send or read email. 
e) These data includes 

Disposição de elemento 
composicional. Além de 
identificação de informação 
específica e relação entre 
enunciados para a 
compreensão do texto. 
(CD; CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

2.8 

Questão 8: Based on the content, fill 
in the blanks: 
a) 22% of the time spent online is 
used for 
b) The average _____ spends 60 
hours online per month. 
c) _____ has the largest number of 
social networker’s usage in the world 
d) Each person who uses internet, 
visits at least ____ web pages per 
month 
e) ____ is the third most popular 
brand online 

Identificação de informação 
específica e relação entre 
enunciados para a 
compreensão do texto. 
(CD) 

Presentificação 
Regulação local 

2.9 

Questão 9: Write down 5 verbs from 
figure 01. (the text) 

Elementos linguístico 
discursivos que contribuem 
com a compreensão de 
unidades linguísticas 
adequadas. 
(CLD) 

Presentificação 
Regulação local 

2.10 

Questão 10: After reading the text 
(figure 01), could you write down in 
one sentence what is the text about? 

Reconhecimento de 
componentes físicos e 
sociosubjetivos. 
(CS;CA; CLD) 

Presentificação 
Regulação local. 
Memória 
didática 

Fonte: construído pelo autor. 
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Esse nível se deu em uma única aula e a implementação dos dispositivos 

didáticos utilizados foram poucos, se limitando às avaliações diagnósticas impressas 

e distribuídas aos alunos, ao quadro verde e giz. O quadro 10 evidencia como a 

APLI A mobilizou a retomada da avaliação e discutiu o conhecimento prévio que os 

alunos já possuíam; no entanto, concomitantemente ela foi regulando as respostas 

dos alunos a fim de levá-los a realizar transformações psíquicas sobre seus 

conhecimentos a respeito do gênero. No quadro, observamos o nível referente à 

macroestrutura, a data da aula, os dispositivos didáticos utilizados, o objetivo 

principal da aula, as atividades como estão dispostas na SD, a descrição da 

atividade e as principais capacidades de linguagem envolvidas em cada uma e, por 

fim, os gestos didáticos mobilizados pela APLI A em sua prática de sala de aula. 

As capacidades percebidas nos mostram que o trabalho abarca desde a 

compreensão do gênero e as relações do texto com o contexto macro e micro, 

evidenciando as capacidades de significação e ação. Passa pelo entendimento dos 

elementos composicionais dos infográficos, visando às capacidades discursivas. 

Aborda também as capacidades multissemióticas por meio da relação do texto com 

as figuras e vai até as unidades linguístico-discursivas ao tratar do vocabulário 

específico do texto utilizado. 

Em seguida, apresentamos o primeiro excerto de aula que se refere ao 

subnível 2.1. da sinopse, em que a APLI A discorre sobre o reconhecimento do 

gênero. Os gestos mobilizados nesse excerto foram a presentificação, a focalização, 

a regulação local e a memória didática. 

 

Excerto 1: Presentificação, focalização, regulação local e memória didática: 

APLI A: então virem/turn the page vire lá a página... vamo analisar question 
number one... então a pergunta/dizia assim... what textual genre is it? que gênero 
textual é esse? cês lembram que eu até havia comentado com vocês... eu tinha 
citado alguns gêneros textuais que existem... não sei se vocês lembram/ah é uma 
fábula é uma história em quadrinho... que tipo de gênero textual que é? ... algumas 
pesso/a maioria de vocês colocaram que era um gráfico ou/ou era uma/um texto 
informativo... a resposta ideal... seria infográfico... eu acho que umas duas ou três 
pessoas colocaram essa resposta correta... AS pessoas que colocaram a resposta 
correta... como que vocês sabiam que era um infográfico? 
Aluno: ((incompreensível))  
APLI A: ah:: ok ((risos)) eu/eu/eu imaginei que vocês tivessem ... 
Aluno: era uma informação nos gráficos? 
APLI A: ISSO... gráfico com informações... exatamente very good... até se vocês 
perceberem ((conversas e barulho))... aqui bem embaixo na/na/ on the first page 
diz assim oh source... ali no source ... ele diz... que é um o quê?... infographic... 
então talvez alguns pudessem ter induzido que fosse infográfico por causa dessa 
informação... Então qué/éh:: question number one/se vocês quiserem colocar lá a 
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lápis ou pra vocês irem também... vocês podem colocar primeira resposta/podem 
colocar pode ser em português ou inglês is up to you... então pode ser... 
infográfico... or infographic ... 

(AULA 1) 

 

O gesto de presentificação ocorre quando a APLI implementa o dispositivo 

didático, ela situa os alunos e chama a atenção deles para a atividade a ser 

trabalhada “então virem/turn the page vire lá a página... “[...] vamo analisar question 

number one [...]”, em seguida, novamente aparece o gesto de presentificação 

quando a APLI lê o enunciado da questão conduzindo os alunos às partes da 

avaliação “[...] então a pergunta/dizia assim... what textual genre is it? [...]”. Já o 

gesto de focalização se dá quando a APLI pede que os alunos prestem atenção em 

uma parte específica da SD “[...] até se vocês perceberem ((conversas e barulho)) ... 

aqui bem embaixo na/na/ on the first page diz assim oh source... ali no source [...]”, a 

APLI mostra a SD para a turma e aponta com o dedo no local específico em que a 

palavra source aparece.  

Notamos que o gesto de memória didática é mobilizado a fim de retomar um 

conteúdo com a classe “[...] cês lembram que eu até havia comentado com vocês... 

eu tinha citado alguns gêneros textuais que existem... não sei se vocês lembram/ah 

é uma fábula é uma história em quadrinho [...]”. Nesse dado momento, a APLI tenta 

retomar o conceito de gênero usando exemplos de gêneros que os alunos já haviam 

estudado. Por fim, o gesto de regulação aparece quando a APLI busca promover a 

reflexão nos alunos “[...] what textual genre is it? que gênero textual é esse? que tipo 

de gênero textual que é? [...]”, “[...] algumas pesso/a maioria de vocês colocaram 

que era um gráfico ou/ou era uma/um texto informativo... a resposta ideal... seria 

infográfico [...]”, “[...]como que vocês sabiam que era um infográfico? [...]”, “[...] 

ISSO... gráfico com informações... exatamente very good [...]”. A maioria das 

regulações se dá por meio de questionamento e pelo uso de língua materna para 

explicar a língua estrangeira. No entanto, a APLI não dá tempo para que os alunos 

respondam as perguntas, com exceção de quando um dos alunos responde que era 

uma “informação nos gráficos”.  

Logo depois de discutir a questão com os alunos, a APLI vai ao quadro e 

escreve a palavra infográfico e, em seguida, escreve infographics “[...] então qué/éh:: 

question number one/se vocês quiserem colocar lá a lápis ou pra vocês irem 

também... vocês podem colocar primeira resposta/podem colocar pode ser em 
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português ou inglês is up to you... então pode ser... infográfico [...] or infographic 

[...]”. Acreditamos que por ser uma cognata, não havia a necessidade de a APLI 

escrever a palavra em português, nem de traduzi-la para os alunos. Ademais, 

percebemos que no excerto ocorre apenas uma troca de turno de fala, o que mostra 

uma passividade por parte dos alunos e, ao mesmo tempo, pouca abertura de tempo 

por parte da APLI para que os alunos interajam. 

Esse fator do tempo exclusivamente pode estar diretamente ligado com o 

nervosismo e falta de experiência em conduzir a turma. Muitas vezes o silêncio é 

entendido como algo ruim para os professores em início de carreira. Outras vezes o 

professor entende que precisa falar o tempo todo e que a aula precisa estar centrada 

em si. No entanto, às vezes os alunos precisam de tempo para refletir sobre a 

pergunta, ainda mais se a pergunta for complexa e demandar mais dos alunos. 

Nesse módulo, a maioria das atividades prioriza as capacidades de ação e de 

significação e os alunos precisam compreender o texto e/ou o enunciado e tecer 

relações entre o gênero que conhecem pouco e seus contextos macro e micro. 

Na sequência, observamos um excerto que trata do subnível 2.3, 

especificamente da letra d, da atividade 03. Esse subnível abarca aspectos 

composicionais do gênero infográfico que se aliam as capacidades discursivas do 

gênero. A APLI A busca discutir com a turma cada um dos elementos presentes na 

atividade. 

 

Excerto 2: Presentificação, regulação local e memória didática: 

APLI A: [...] letter d... ((conversas)) então foi apresentado ali alguns elementos 
que podem aparecer no infográfico e... esses elementos eles tão ali/vocês 
deveriam marcar um x em cada uma das alternativas... então a primeira alternativa 
era photos... o que que vocês entendem por pho-to? ... o que que é uma foto pra 
vocês?  
Aluno: (quando pega uma câmera) 
APLI A: quando você pega uma câmera do celular e tira uma foto em si... aqui tem 
alguma foto? 
Alunos: não 
APLI A: NÃO... então a primeira opção a gente não considerou correta... ok? ... 
blocks of text? ... blocos de texto têm blocos de texto? 
Alunos: SIM 
APLI A: TÊM... então quem colocou blocos de texto correto... graphics? gráficos? 
... ((Conversas)) esse infográfico apresenta gráfico? 
Alunos: (tem) 
APLI A: tem... tem aqui as porcentagens que pode ser considerado um gráfico... 
então quem colocou graphics correto... symbols símbolo tem algum símbolo aqui? 
Alunos: têm 
APLI A: têm... têm vários símbolos ali se a gente for vê esse símbolo aqui dos 
bonequinho que é pra representar e (tal) ... os gráficos em si então têm símbolos 
também quem colocou símbolo correto ah:::: maps mapa... tem algum mapa nesse 
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infográfico? 
Alunos: NÃO  
APLI A: não... não então mapa não... drawings? Drawings é desenho... mas 
desenho tipo como se a gente pegasse o caderno e desenhasse... tem algum 
desenho {aqui? 
Alunos: {não 
APLI A: não... então drawings não... TITLE? ... ou título tem {título? 
Alunos: {tem 
APLI A: tem então título ok? ... lead? lead provavelmente seja uma palavra nova 
pra vocês... então/éh como eu falei outra/outra perguntinha trick quem sabia o que 
era lead e marcou ok quem não marcou então não tem problema... então o lead é 
um dos elementos do/éh:: do infográfico que a gente vai aprender daqui pra frente 
então o QUE que ele é e pra que ele serve ok? 

(AULA 1) 

 

Notamos que o gesto de presentificação é mobilizado ao apresentar a 

atividade “[...] letter d... ((conversas)) então foi apresentado ali alguns elementos que 

podem aparecer no infográfico e... esses elementos eles tão ali/vocês deveriam 

marcar um x em cada uma das alternativas... então a primeira alternativa era photos 

[...]”. A APLI situa novamente os alunos a respeito da atividade a ser abordada e, 

também, explicita o que era esperado por parte deles. Essa prática docente 

revestida no gesto de presentificação é bastante importante, uma vez que os alunos 

se dispersam facilmente durante a aula, ainda mais em uma aula de língua 

estrangeira em que eles muitas vezes não compreendem claramente os enunciados 

das atividades. 

Assim como no excerto 1, aqui o gesto de regulação das aprendizagens tem 

maior recorrência por meio de questionamentos que a APLI faz ao alunos e pelo uso 

de língua portuguesa “[...] o que que vocês entendem por pho-to? ... o que que é 

uma foto pra vocês?  [...]”, “[...] blocks of text? ... blocos de texto têm blocos de 

texto? [...]”. Essas indagações feitas pela APLI são fundamentais para fazer com que 

os alunos reflitam sobre os conteúdos. Apesar disso, avaliamos que o grupo 

posiciona-se com uma atitude extremamente passiva e as interações entre APLI e 

alunos parecem ser limitadas e pouco profícuas. Essa situação pode estar 

conectada com o pouco conhecimento dos alunos em relação ao gênero, mas isso 

deveria ter sido apurado pela APLI na correção da avaliação diagnóstica. 

O próximo excerto trata do subnível 2.4, em que a APLI está trabalhando a 

questão que envolve a relação entre a linguagem não verbal e verbal. Há uma 

imagem de um relógio que representa o tempo que as pessoas gastam na internet e 

os alunos precisavam tecer essas relações entre a imagem e o infográfico How the 

world spends its time online.  
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Excerto 3: Presentificação, focalização e regulação local: 

APLI A: agora vamos pra number four... quatro ((professora traduz o número)) ... 
essa daqui acho que foi a questão que vocês tiveram mais dificuldade... por 
questão primeiro que tinha um monte de linha... aí teve gente que fez uma letra 
bem grandona assim pra caber em todas as linhas ((risos)) ... e a maioria de vocês 
estava correto no que vocês colocaram na resposta tá? ... que essa imagem tá 
relacionada no tempo gasto éh:: na inter-net... mas a pergunta ela seria mais/éh:: 
vocês teriam que elaborar ela melhor... então o que vocês deveriam ter feito... 
vocês deveriam ter virado a página ((professora A mostra a qual página se refere 
para os alunos)) again... na figura e olhar que detalhes em si essa figura tá 
trazendo... alguns colocaram ah o relógio tem a ver com o tempo que as pessoas 
passam na internet... very good é isso mesmo is the time online... mas com o quê 
especificamente... se vocês olharem lá na primeira página... turn the page 
((professora A mostra a qual página se refere aos alunos)) lá na primeira página... 
oh:: vamo analisar o que ele fala então total time spend worldwide esse relógio ele 
não tá ali só pra dizer que é o tempo gasto mas ele tá dizendo com o quê que tá 
sendo gasto... então ele mostra ali que twenty two percent ((professora A 
pronuncia a palavra percent erroneamente)) is with social working então vocês 
poderiam ter colocado o relógio mostra que vinte e dois por cento das pessoas usa 
pra social networking... forty-two percent ((novamente a pronúncia)) viewing 
content então vendo conteúdo online ((algumas coisas a professora A traduz e 
outras não)) ... e (other) to do other things include commerce searching emails so 
on... então era esse desenvolvimento esperado da parte de vocês... ou então o 
que muitos colocaram que eu considerei também como correta... éh:: outras 
informações do texto... relacionada a tempo alguns colocaram ah que é pra usar 
internet pra ler email banking online... então o que tava relacionado com o texto 
em SI... eu considerei correta ok? ... por isso eu coloquei que poderia ter 
desenvolvido melhor então... só pra vocês terem uma noção de como vocês foram 
avaliados... ok? 

(AULA 1) 
 

O gesto de presentificação se dá quando a APLI explica a questão para os 

alunos “agora vamos pra number four... quatro [...]”, “[...] essa daqui acho que foi a 

questão que vocês tiveram mais dificuldade... por questão primeiro que tinha um 

monte de linha [...]”, e continua junto com a regulação local ao dizer que está correto 

ou não “[...] e a maioria de vocês estava correto no que vocês colocaram na resposta 

tá? [...]”. Nota-se que a APLI traduz imediatamente o número “four” que, 

provavelmente, os alunos já sabem. A focalização ocorre quando a APLI chama a 

atenção dos alunos para os detalhes acerca do infográfico “[...] olhar que detalhes 

em si essa figura tá trazendo... alguns colocaram ah o relógio tem a ver com o tempo 

que as pessoas passam na internet [...]”, “[...] então ele mostra ali que twenty two 

percent [...]”. A APLI dá ênfase aos alunos que acertaram a questão ao relacionar o 

relógio ao tempo gasto online. Contudo, o que se percebe da maior parte da classe é 

de que eles não têm domínio suficiente do gênero para associar a linguagem não 

verbal ao texto. Ademais, a APLI pronuncia a palavra percent erroneamente, 

colocando como sílaba tônica o início da palavra per-. 
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O uso da língua materna para traduzir tudo que se fala em inglês parece algo 

automatizado por parte da APLI A. Outra vez podemos associar esse fato ao 

nervosismo, pois a APLI demonstra não estar atenta ao seu próprio discurso. 

Contudo, outro fator pode estar interferindo na aula, que é a pressa em terminar logo 

a revisão da avaliação inicial, uma vez que a APLI enuncia para os alunos que a 

retomada será rápida, o que de fato não ocorre, já que avaliação é longa e ela faz 

uma discussão sobre cada atividade. Percebemos também que no excerto há 

somente a fala da APLI. Os alunos quase não participam da discussão das questões 

e a APLI com base nas correções que havia feito previamente discute as 

dificuldades que os alunos apresentaram, mas não considera que a falta de 

participação deriva da pouca familiaridade que eles têm com o gênero infográfico. 

A discussão das atividades se deu quase que na sua totalidade de maneira 

oral em ambos os excertos, a APLI praticamente não fez uso do quadro ou de outros 

recursos. Os alunos participaram muito pouco das discussões, limitando-se a 

responderem perguntas com “sim” ou “não”, ou dizendo uma ou duas palavras. Ao 

considerarmos a aula como um todo, notamos que o intuito era de apresentar aos 

alunos dimensões macro e microcontextuais do gênero infográfico, presentes no 

primeiro módulo I, além de que a conversa com eles sobre seus desempenhos na 

avaliação diagnóstica fazia parte dos procedimentos introdutórios da aula, ou seja, a 

APLI pretendia fazer essa fala brevemente. No entanto, essa retomada da avaliação 

ocupou uma aula inteira. Novamente, isso demonstra que o planejamento foi 

diferente do realizado e que a falta de experiência em como conduzir as ações 

demandou um tempo diferente. 

Ademais, a revisão da avaliação parece não ter sido muito frutífera, já que o 

conhecimento prévio que os alunos mostraram na avaliação inicial parecia bastante 

raso em relação ao gênero infográfico. Esse pouco domínio sobre o gênero ficou 

evidente na falta de engajamento dos alunos nas discussões que a APLI buscou 

desenvolver. Os alunos ainda não tinham conhecimento suficiente sobre o gênero 

para perceber elementos da estrutura composicional do gênero, a relação de 

elementos não verbais com o texto ou aspectos linguísticos que contribuem para a 

coesão verbal dos infográficos. Acreditamos que isso justifique a passividade dos 

alunos nessa aula. Contudo, outros fatores como a câmera filmadora e/ou a 

presença da professora de estágio e a do próprio pesquisador possam ter 

influenciado na postura inativa deles, bem como a interação entre alunos e APLI que 
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geralmente leva algumas aulas para se estabelecer. 

Em relação ao trabalho do APLI B, ele parece ter decidido não retomar a 

avaliação diagnóstica da mesma maneira por entender que devido ao pouco 

conhecimento dos alunos sobre os infográficos, eles não teriam um proveito 

satisfatório da discussão, conforme supramencionado no parágrafo anterior. O APLI 

até mesmo justifica a escolha de retomar aspectos relevantes que percebeu na 

correção das avaliações ao longo dos módulos da SD: 

 

Excerto 4 – (APLI B – AULA 02/08/2018): Presentificação, focalização: 

APLI B: [...] agora essa avaliação e as respostas que vocês colocaram ali naquela 
provinha naquela avaliação serviram para que eu pudesse construir junto com as 
minhas colegas que estão aqui na capa oh:: ... ((professor B aponta o local na SD 
para os alunos)) então a Pessoa A minha colega lá da universidade... também 
com a supervisão da professora Pessoa B da professora Pessoa C e do professor 
Pessoa D... ah:: então nós todos trabalhamos juntos... e observamos as respostas 
que vocês colocaram... na avaliação pra construir esses trabalho ((conversas)) ok? 
...  então o feedback de certa forma vai estar ao longo da sequência vocês vão/nós 
vamos trabalhar as dificuldade e as facilidades que vocês tiveram... em relação a 
esse gênero textual durante esse trabalho ok? 

(AULA 1 - APLI B) 
 

O gesto de presentificação ocorre quando o APLI conduz a explicação sobre 

como os conteúdos presentes na avaliação diagnóstica serão retomados. Já a 

focalização acontece quando ele chama a atenção dos alunos para os nomes das 

pessoas envolvidas na construção da SD. Essa atitude do APLI B de não retomar 

toda a avaliação tende a ser mais coerente, já que é possível trabalhar mais 

profunda e sistematizadamente cada aspecto do gênero no decorrer das aulas, de 

forma com que os alunos possam ter mais tempo para assimilar as informações. O 

nível de experiência dos APLIs também pode ter interferido na decisão, já que o 

APLI B foi pibidiano41 e também trabalhou em uma escola de inglês, o que o torna 

mais familizarizado a trabalhar com as SDs. No entanto, essa lacuna no trabalho da 

APLI A só fica clara a partir das análises depois de já termos todo o trabalho das 

SDs organizadas por meio das sinopses. Isso mostra o quanto a sala de aula é 

complexa e o quanto o trabalho docente requer reflexão para se tomar o caminho 

mais coerente, visando ao aprendizado e ao desenvolvimento dos alunos.  

Uma vez que no trabalho do APLI B não há uma retomada da avaliação 

inicial, passaremos a discutir a sinopse do quarto nível da SD da APLI A. O quadro 

 
41 Termo discutido na introdução da dissertação. 
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aborda o primeiro módulo da SD, no qual o objetivo principal é de introduzir os 

alunos ao gênero infográfico, ler um texto e fazer atividades relacionadas ao texto e 

pensar sobre o uso de tecnologia no ensino, enfatizando as capacidades de 

significação e ação. 

 

Quadro 11 – Sinopse do quarto nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI A. 
APLI A 

MÓDULO I 
Dispositivo Didático: SD 
impressa, quadro negro, giz, 
dicionários, slides e projetor. 

Objetivo: abordar os aspectos contextuais e de 
textualização do gênero infográfico, tendo como 
base o texto History of classroom technology. 

Nível 
4 

Data/aula Atividade 

Descrição e 
Capacidades de 

linguagem 
CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

4.1. 

01/ 
08/ 

2018 

Atividade 01: Let’s discuss how 
much you know about infographics. 
  
Have you ever seen one? 
Where you can find them? 
Who produces infographics? 
What can the reader expect to find 
on infographics? 

Informações gerais  
relacionadas ao 
reconhecimento e contexto 
do gênero. 
(CS; CA) 

Presentificação 
Memória Didática 
Regulação local 

4.2. 

Atividade 02: Warming up! 
 
a) In pairs discuss: What is 
technology? 
b) Check with a “ ” which of the 
items below can be considered 
technology/technological. 

 Calculator 
 Wheel (roda) 
 Computer 
 Cellphone 
 Projector 
 X-ray machine 
 Spoon (colher) 
 Television 
 Pen 
 Ipad 
 Walkman 
 Copy machine 

As atividades abarcam o 
conhecimento prévio dos 
alunos sobre tecnologia, o 
posicionamento deles sobre 
o tema e aspectos 
composicionais do gênero. 
(CS; CA; CD; CLD; CM) 

Presentificação 
Memória Didática 
Regulação local 

4.3. 

Atividade 03: Which of the 
technological devices do you 
consider EXTREMELY 
IMPORTANT to classroom? Which 
of them do you consider 
UNECESSARY during classes? 
 
EXTREMELY IMPORTANT: 
UNECESSARY: 

Aspectos relacionados à 
capacidade de significação 
(relacionar informações do 
texto com a realidade dos 
alunos). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

4.4. 

08/ 
08/ 

2018 

Leitura de um infográfico: History 
of classroom technology 
 

Leitura do infográfico e, 
depois, discussão do texto 
junto com os alunos. 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

4.5. 

Atividade 04: Read the text in the 
right side of this page, entitled 
History of classroom technology 
and answer the questions. 
 
a) Which elements compose it? Put 
an “X” 
(   )Photos  (   )Graphics  (   )Maps  
(   )Numbers (   )Arrows (   )Images  

Informações relacionadas ao 
reconhecimento, contexto 
(veículos de circulação e 
compreensão geral do texto) 
e estrutura composicional do 
gênero. 
(CA; CS; CM; CD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória Didática 
Regulação local 
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(   )Blocks of text 
b) What is the title? 
c) What is it about? 
d) Where could it be found? (meios 
de circulação) 
e) How many of these technological 
devices do you use on your school? 

4.6. 

15/ 
08/ 

2018 

Atividade 05: These words were 
observable throughout the 
infographic History of Classroom 
Technology. Use a dictionary and 
find the equivalent of them in 
Portuguese. 
 
Centuries; Snapshot; Tools; 
wooden paddles; glass frames; 
Darkened; Chalkboard; 
Bloodline; Purpose; hand-
cranked; Arrival; Grade; Excuse; 
Countless; Artwork; Pioneer; 
high-tech; Whiteboard; Slate; 
culmination; predecessors 

Essa atividade visa abordar 
aspectos linguistico-
dicsursivos (vocabulário). 
(CLD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

4.7. 

Atividade 06: What is the name of 
the company that has developed 
this infographic? 

Aspectos relacionados à 
capacidade discursiva 
(informação específica). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

4.8. 

Atividade 07: Why did this 
company develop this text? Are 
they offering anything beyond 
information? 

Aspectos relacionados à 
capacidade discursiva 
(informação específica). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

4.9. 

Atividade 08: When was this text 
possibly created? Explain you 
answer. 
 
(  )2012  (  )2013  (  )2014  (  )2015 

Informação relacionada à 
capacidade de ação 
(quando o texto foi 
produzido). 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local  

4.10. 

Atividade 09: Did you understand 
how technology has changed after 
reading text on page 04? 

Aspectos relacionados às 
capacidades de significação 
e ação, como relacionar 
aspectos do contexto macro 
com a realidade e mobilizar 
seus conhecimentos para a 
compreensão e produção 
escrita. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 
Regulação local 

4.11. 

Atividade 10: Define the difference 
between technology and new 
technology. 
TECHNOLOGY 
NEW TECHNOLOGY 

Aspectos relacionados às 
capacidades de significação 
e ação, como relacionar 
aspectos do contexto macro 
com a realidade e mobilizar 
seus conhecimentos para a 
compreensão e produção 
escrita. 
(CS; CA; CD;CLD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

4.12. 

Atividade 11: Do you consider 
important the use of technologies 
inside classroom? Why or why not? 

Aspectos relacionados à 
capacidade de significação 
(relacionar aspectos do 
contexto macro com a 
realidade). 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 
Regulação local 

4.13. 

Atividade 12: Considering your 
opinion, enumerate some PROS 
and CONS about the use of 
technology in classroom. 

 

Relacionar os conteúdos 
com o context imediato. 
(CS; CA) 

Atividade não  
trabalhada em sala 
de aula. 
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4.14. 

Atividade 13: Follow the clues and 
complete the crosswords with the 
right technological device. If you 
need, go back to the text to and 
read the information about each of 
the devices presented. 
 
1) This device was originally used for 
police identification work. 
2) When it was created, it would coast 
$9,75. It took 50 years to become 
popular. 
3) Its first mass production was made in 
the late 19th century. 
4) Very used in language labs, with the 
idea of learning through repetition. 
5) It was developed in 1960, and you 
can hide information by using it. 
6) It took a long time to be used by 
teachers - they feared students would 
have difficulty to count numbers. 
7) This device would turn images in 3D. 
8) With this device, teachers could 
handmake copies for students on 
classroom. 
9) Games, such as Oregon Trail, could 
now be used for educational purposes. 
10) First used in 1890, we still have 
them on classroom. 

A atividade visa abordar a 
estratégia de leitura de 
scanning e não skimming. 
(CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Esse nível se deu em cinco aulas, sendo uma aula do dia 01 de agosto de 

2018, duas aulas no dia 08 de agosto e duas aulas no dia 15 de agosto e contempla 

o primeiro módulo da SD que é bastante extenso e embora aborde capacidades 

discursivas e linguístico-discursivas, visa primariamente a trabalhar as capacidades 

de ação e significação, conforme exposto no quadro 11. Portanto, os objetivos são 

de trabalhar o contexto macro e micro do gênero, bem como tecer relações entre os 

infográficos e o contexto imediato dos alunos. Os dispositivos didáticos usados no 

módulo foram a SD impressa, quadro negro, giz, dicionários, slides e projetor.  

O excerto abaixo se refere ao subnível 4.1. da sinopse do quarto nível da 

macroestrutura da APLI A. A atividade busca o reconhecimento do gênero 

infográfico e do lugar onde ele circula. A APLI discute a atividade de maneira oral: 

 

Excerto 05 – APLI A: Presentificação, memória didática, Regulação: 

APLI A: [...] então a nossa primeira atividade... exercise number one... let’s 
discuss... ou seja vamos {discutir 
Alunos: {discutir 
APLI A: ah:: how much you know about infographics? o que vocês sabem 
sobre infográficos?… então first question have you ever seen one então 
vocês já viram algum infográfico? ((conversas)) ... já né? ... então se vocês 
fizeram a avaliação vocês já viram um infográfico já haviam dito que tinham 
visto em livros didáticos... na internet então todo mundo aqui a gente já 
pode dizer que viu infográfico... certo? ... agora where you can find them? ...  
onde podemos encontrar os infográficos? 
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Aluna: (na internet no jornal) 
APLI A: {vão me dizendo vai lá... 
Alunos: ((incompreensível)) jornal internet 
APLI A: very good então... todos esses lugar ah será que tem como a gente 
vê um infográfico... deixa eu pensar no youtube? ((conversas)) 
Alunos: (tem) 
APLI A: ok então a gente vai ver se a gente consegue ver nessa -- -- outra 
porque no youtube normalmente é vídeo... ou será que existe infográfico em 
forma de vídeo? a gente vai ver isso daí também... ok? 

(AULA 1) 
 

Podemos notar que o gesto de implementação dos dispositivos didáticos se 

dá por meio da presentificação “[...] então a nossa primeira atividade... exercise 

number one... let’s discuss [...]”. A APLI situa os alunos sobre a atividade que está 

sendo trabalhada e ao mesmo tempo vai fazendo regulações, já que traduz as 

expressões que usa por meio da língua materna “[...] let discuss... ou seja vamos 

{discutir [...]” / “[...] how much you know about infographics? o que vocês sabem 

sobre infográficos?… então first question have you ever seen one então vocês já 

viram algum infográfico? ((conversas)) ... já né? [...]”. Nisso, percebemos também 

que a APLI faz a pergunta se os alunos já viram o gênero, mas quase não dá tempo 

para eles responderem e já antecipa a resposta. Em seguida, a APLI mobiliza o 

gesto de memória didática “[...] então se vocês fizeram a avaliação vocês já viram 

um infográfico já haviam dito que tinham visto em livros didáticos... na internet então 

todo mundo aqui a gente já pode dizer que viu infográfico... certo? ... agora where 

you can find them? [...]”. Não há uma discussão sobre a atividade, a APLI assume a 

posição de que os alunos já se apropriaram da capacidade de reconhecer o gênero, 

uma vez que tiveram contato com um infográfico na avaliação diagnóstica. Há ainda 

um erro de língua ao não inverter o verbo modal “can” com o pronome “you”, dada a 

situação, a pergunta não se encaixa mesmo que como uma questão declarativa, ou 

seja, sem a inversão do auxiliar com o pronome. Esse erro de língua ocorre em 

vários momentos da prática da APLI, o que evidencia um desconhecimento dos tipos 

de pergunta em LI. 

Apesar disso, entendemos que essa atividade é bastante interessante visando 

uma primeira abordagem do gênero, uma vez que ajuda os alunos podem começar a 

ter contato mais direto com os infográficos. No entanto, a participação por parte 

desses alunos continua sendo tímida, se limitando a respostas muito curtas e pouco 

engajamento, já que poucos alunos respondem e quase sempre são os mesmos. A 

APLI também não dá tempo suficiente para eles responderem e acaba respondendo 
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muitas vezes. Novamente, isso pode ter relação com a falta de experiência em lidar 

com o silêncio na sala de aula. No decorrer das outras perguntas da mesma 

atividade, a postura da APLI e as discussões seguem o mesmo roteiro. 

Depois de concluir essa atividade, a APLI organiza os alunos em duplas, 

visando à pergunta sobre o que é tecnologia, subnível 4.2. da sinopse. Diferente de 

outros momentos, a APLI dá um tempo para que os alunos respondam, conforme 

podemos observar no excerto que segue: 

 

Excerto 06 – APLI A: Presentificação, Regulação: 

APLI A: [...] será que:: algum representante da dupla... quem... quiser é::  
compartilhar com os colegas... ((ruídos))a resposta que vocês... ((ruídos))  
que vocês a::.. about technology...  o que vocês... qual conceito que vocês 
definiram?... quem gostaria de  começar?... {o aluno A o aluno B ((ruídos)) 
... pera pessoal...  como é o teu nome mesmo desculpa?...  é teu nome 
{aluno C .... your name? 
Aluno: aluno C 
APLI A: VAI aluno C... compartilha com teus colegas a tua resposta 
Aluno: é um meio criado para facilitar o nosso dia a dia e em busca de 
informações 
APLI A: very good... então as tecnologias facilitam o nosso dia a dia... 
{achei que ia falar isso... vai lá aluno D... 
Aluno: hoje em dia a tecnologia é 90% utilizada para enviar as coisas por 
exemplo fax (indústrias) esportes entre outros... 
APLI A: very good  então a tecnologia ela também tá nas indústrias... 
grande parte dela né? pode se/ realmente  se encontra  nas indústrias...  
quem mais gostaria de compartilhar?  vocês:: você a  última qual que é seu 
nome sorry? 
Aluna: aluna E 
APLI A: aluna E você quer compartilhar com os colegas?  
Aluna: (pode ser) 
APLI A: pode ser thanks ((risos))  
Aluna: a gente escreveu assim que a tecnologia pode ser entendida como 
novas ideias para melhorar a comunicação entre todos 
APLI A: good... tecnologia também é comunicação... é verdade... 

(AULA 2) 
 

A presentificação é mobilizada quando a APLI explica para os alunos o intuito 

da atividade, que é de promover a discussão entre eles na tentativa de definir, 

mesmo que superficialmente, o que é tecnologia. A presentificação também ocorre 

quando a APLI explica para os alunos que eles terão que compartilhar suas 

respostas com o restante dos colegas. Já a regulação se dá em diversos momentos 

do excerto quando a APLI reitera as respostas dos alunos, concordando com eles, 

como quando o aluno diz “[...] é um meio criado para facilitar o nosso dia a dia e em 

busca de informações”, e a APLI reitera “very good... então as tecnologias facilitam o 

nosso dia a dia... {achei que ia falar isso [...]”. Nesse trecho, há uma avaliação do 
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que o aluno disse “very good”, mostrando que está correta a resposta; depois, há 

uma reiteração seguida de uma complementação sobre a resposta. 

A APLI parece ter percebido o pouco engajamento dos alunos na primeira 

atividade e adotado essa estratégia de organizá-los em dupla para melhorar esse 

aspecto. Isso pode ser entendido como uma forma de amadurecimento da APLI em 

relação ao seu agir e isso elevou o patamar das argumentações em sala, o que por 

conseguinte leva os alunos a uma reflexão mais profunda sobre o tema da 

tecnologia, foco do infográfico abordado no primeiro módulo e que seria trabalhado 

na sequência da aula. Um ponto a se ressaltar sobre o excerto apresentado é a falta 

do uso de língua inglesa novamente; a discussão se dá exclusivamente em 

português e, assim, voltamos a pensar se isso se deve ao fato do pouco nível de 

língua dos alunos, a insegurança da APLI ou outros fatores já tratados, como a falta 

de experiência e talvez a sócio-história. O fato é que para uma aula de língua 

estrangeira, há muito pouco uso dela. 

O restante dessa aula segue com pouca participação dos alunos, exceto nos 

momentos que a APLI os chama pelo nome e pede que compartilhem suas 

respostas. Na terceira aula, item 4.4. da sinopse, a APLI inicia a leitura do infográfico 

History of classroom technology e destaca as partes que compõem o gênero (título, 

lead etc.): 

 

Excerto 07 – APLI A: Presentificação, Focalização, Intitucionalização, 

Regulação: 

APLI A: I thought it is nice… seria legal se vocês já fossem anotando... the 
parts of the infographic... ok então vamos lá... vamos identificar o título... 
vocês podem ou circular ou sublinhar... e do ladinho vocês coloquem title... 
ou então título... ((conversas e barulho)) ok the second part is the lead... 
vamos lá deixa eu anotar pra vocês ((APLI vai até o quadro e escreve lead... 
depois de um tempo volta ao outro lado do quadro e escreve title e lead 
novamente)) ... who can summarize resumi o que tá aqui na second part no 
lead quem entendeu o que está escrito aqui nessa segunda parte? ... 
((silêncio)) vocês conseguiram identificar alguma palavra/ vocês circularam 
alguma palavra nesse/ ali no lead? ...  quem circulou alguma palavra no 
lead? ... ((silêncio)) ninguém circulou palavra nenhuma? ... teacher vocês 
lembram o que é teachers? 
Alunos: professores 
APLI A: e vocês não circularam teachers ((risos)) ... então óh diz assim 
teachers teach and students... LEARN... o que é learn? ... ((silêncio)) 
aprendem... 

(AULA 3) 
 

O gesto de presentificação ocorre novamente para situar os alunos sobre a 
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atividade a ser trabalhada, bem como na instrução do que eles devem fazer “I 

thought it is nice… seria legal se vocês já fossem anotando... the parts of the 

infographic... ok então vamos lá... vamos identificar o título... vocês podem ou 

circular ou sublinhar... e do ladinho vocês coloquem title... ou então título [...]”. Nesse 

mesmo excerto a APLI chama atenção para uma parte específica da SD, o título, 

caracterizando uma mobilização de focalização. Concomitantemente, acontece a 

regulação chamando a atenção sobre as partes que compõem o gênero; isso se dá 

pelo uso de língua materna assim como nas atividades evidenciadas anteriormente, 

mas também pelo uso do quadro, disponibilizando para os alunos a visualização da 

linguagem escrita, já que a APLI escreve title e lead. Isso mostra uma mudança em 

relação ao início do trabalho, quando a APLI fazia pouco ou quase nenhum uso do 

quadro para regular o aprendizado. 

Essa mudança de postura em relação às primeiras aulas certamente tem 

relação com as discussões que aconteciam depois de cada aula de regência. A 

professora supervisora da disciplina acompanhava as aulas e orientava os alunos 

sobre seus agires. Isso, em contrapartida, gera reflexões e mudanças contínuas na 

formação dos APLIs. Além disso, o excerto evidencia parte da sexta aula e nesse 

dado momento os alunos e os APLIs já estão mais familizarizados. Já não há tanta 

insegurança por parte dos APLIs como nas primieras aulas e os alunos já estão 

acostumados com o ritmo da aula. 

No que tange à atividade, notamos que ela não está condizente aos objetivos 

propostos para o primeiro módulo da SD, que era de abordar os aspectos 

contextuais e de textualização dos infográficos. Já no que diz respeito à prática 

docente e na interação professor-aluno, vemos que o APLI tenta estabelecer uma 

linguagem comum e mobilizar o gesto de institucionalização “[...] who can summarize 

resumi o que tá aqui na second part no lead quem entendeu o que está escrito aqui 

nessa segunda parte?”. Não há resposta alguma dos alunos, pois eles não possuem 

esse conhecimento prévio sobre essas terminologias e, então, acontece uma falha 

de comunicação. Os alunos não conseguem acompanhar as discussões e instaura-

se o silêncio em diversos momentos, causando uma ruptura por falta de suporte da 

APLI. Isso também evidencia que o planejamento e a reflexão sobre o planejamento 

da aula são de suma importância, o professor precisa considerar a transposição 

didática e muitas vezes corrigir seu agir no decorrer da aula, ação que para um 

professor com pouca experiência pode ser desafiadora em demasia.  
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Em um momento mais para o final do módulo, especificamente na aula 5, 

subnível 4.12. da sinopse, a APLI aborda a atividade que busca questionar os alunos 

sobre a importância do uso de tecnologia na sala de aula.  

 

Excerto 08 – APLI A: Presentificação, Regulação: 

APLI A: [...] question eleven tem o seguinte enunciado... do you consider 
important the use of technology inside the classroom? … então a gente já 
comentou alguma coisa então você considera importante o uso de 
tecnologia dentro da sala de aula? ... por que sim ou por que não? ... quem 
não considera importante a tecnologia dentro da sala de aula? 
Aluno: tem ponto positivo e ponto negativo né? ((conversas)) 
APLI A: que tipo de ponto negativo você tá se referindo aí 
Aluno: porque eu acho que depende do lugar/ da internet 
APLI A: {por que você acha que é uma coisa BOA ter isso dentro da sala de 
aula? 
Aluno: facilita aprender mais a pesquisar as coisas 
APLI A: e por que que não é uma coisa boa o uso dessas tecnologias? 
((risos)) 
Aluno: porque um tongão que nem eu fica pesquisando outros baguio e não 
aprende nada ((risos)) 
APLI A: ele que tá falando oh ((risos)) ...  quem gostaria de adicionar/ quem 
acha que é uma coisa boa?... quem gostaria de compartilhar a resposta? ... 
((silêncio)) meninas vocês não participaram ainda hoje... vai eu quero que 
vocês participem eu quero ouvir o que vocês têm pra falar... por que vocês 
acham que a tecnologia dentro da sala de aula é uma coisa boa? 
Aluna: porque têm coisas que o professor não consegue passar 
diretamente mas que você pode se beneficiar da tecnologia... tipo filme ou 
alguma coisa explicando ou falando as coisas que a gente não conseguiu 
entender 
APLI A: ótimo perfeito... 

(AULA 5) 
 

O gesto de presentificação ocorre quando a APLI ajuda os alunos a se 

localizarem na SD, apontando a atividade a ser trabalhada “[...] question eleven tem 

o seguinte enunciado... do you consider important the use of technology inside the 

classroom?”. A regulação, por sua vez, se dá por meio da tradução de partes da SD, 

usando o português “[...] do you consider important the use of technology inside the 

classroom? ... então a gente já comentou alguma coisa então você considera 

importante o uso de tecnologia dentro da sala de aula?”; nas indagações que a APLI 

faz aos alunos “[...] {por que você acha que é uma coisa BOA ter isso dentro da sala 

de aula?”; e nas avaliações que faz sobre as respostas dos alunos “ótimo... perfeito”.  

A APLI adota a mesma estratégia que uso no item 4.2. da sinopse, em que 

pedia que eles compartilhassem suas respostas sobre a atividade. Nesse tipo de 

tarefa, percebemos que os alunos precisam refletir e também de tempo para que 

formulem a resposta, ou seja, o gesto de regulação da APLI ao questionar os alunos 
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precisa ser seguido um tempo para que se torne profícuo, o que acontece nesse 

momento da aula. De outra maneira, o aluno tende a dar uma resposta superficial e 

não precisa pensar e tecer relações sobre o texto, que é um dos objetivos principais 

do primeiro módulo. 

Nessa atividade especificamente, considerando as respostas interessantes e 

categóricas dos alunos, acreditamos que a APLI deveria ter explorado outros 

recursos, como o uso do quadro, por exemplo. A discussão se dá mais uma vez em 

língua materna; nisso, a APLI poderia ter usado o quadro para elaborar em conjunto 

com os alunos a resposta em inglês. Essa medida ajudaria sendo uma possível 

solução para aumentar o uso da língua estrangeira, considerando que os alunos não 

têm condição de oralizar a resposta em inglês. 

No próximo subnível evidenciado aqui na análise, a APLI A está abordando a 

última atividade do primeiro módulo, item 4.14. da sinopse, aula 6. Essa atividade 

visa a trabalhar vocabulário referente ao infográfico usado no módulo The history of 

classroom technology: 

 

Excerto 09 – APLI A: Presentificação, Memória didática, Regulação: 

APLI A: a gente vai fazer o exercise number six -- -- sorry on page six... 
exercise thirteen... (risos e conversas)) então aqui vocês têm uma 
crossword que são as palavras cruzadas e como que vocês vão fazer essa 
crossword? ... vocês vão fazer a crossword através do texto lá da page 
number four... ok então vamos lá... então ele tá falando sobre algum 
aparelho tecnológico... this device was originally used for Police... vocês vão 
procurar lá no texto qual daqueles equipamentos lá era usado pela polícia e 
aí vocês vão vir ali na palavra cruzada e vão colocar qual desses aparelhos 
ok?... tentem sublinhar e ou circula as palavras que vocês conhecem pra 
que vocês consigam procurar no texto... 

(AULA 6) 
 

A presentificação é mobilizada quase que em todo o excerto, com a APLI 

guiando os alunos sobre o que se espera que eles façam na atividade, como no 

trecho “[...] vocês vão fazer a crossword através do texto lá da page number four 

[...]”. Acontece uma regulação quando a APLI traduz a palvra “crossword” e quando 

traduz o enunciado da dica “[...] this device was originally used for Police... vocês vão 

procurar lá no texto qual daqueles equipamentos lá era usado pela polícia [...]”. Já a 

memória didática ocorre quando a APLI lembra os alunos a página do texto 

previamente discutido “[...] vocês vão fazer a crossword através do texto lá da page 

number four... ok [...]”. Depois disso a APLI dá um tempo para que os alunos 

respondam a atividade. Em seguida, a correção é iniciada de maneira oral:  
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Excerto 10 – APLI A: Presentificação, Regulação: 

APLI A: This device was originally used for police identification work… qual 
aparelho é esse? 
Alunos: overhead projector 
APLI A: overhead projector very good… (APLI vai ao quadro e escreve a 
palavra) 

(AULA 6) 
 

No excerto acima, temos a presentificação quando a APLI faz a leitura do 

enunciado e a regulação é mobilizada quando ela reitera e, em seguida, avalia 

positivamente o que os alunos responderam “[...] overhead projector very good”. A 

regulação também se faz presente no uso do quadro, quando a APLI escreve a 

resposta dada pelos alunos. O interessante nessa parte do trabalho é que tanto a 

APLI quanto os alunos fazem uso considerável de língua inglesa, embora por parte 

dos alunos isso se limite somente a respostas curtas. Isso evidencia novamente uma 

mudança de postura, o que nos leva a pensar sobre a importância do trabalho que 

acontece nos bastidores da sala de aula, ou seja, as reflexões feitas em conjunto 

com a supervisora de estágio e com as professoras regentes que proporcionam 

mudança ininterrupta da prática dos APLIs.  

Num panorama geral, entendemos que o módulo abordou bem as 

capacidades de significação e de ação, cada uma delas está presente em onze das 

13 atividades do módulo. Isso mostra que a construção dessa parte da SD foi 

coerente, embora um pouco longa, sendo que a APLI acabou optando por pular a 

atividade 12, subnível 4.13. da sinopse. Assim, notamos também que a APLI se 

aprofundou bastante, mesmo tendo consciência de que não poderia esgotar o 

gênero, já que o mesmo é consideravelmente dinâmico e está em constante 

mudança, para tentar cobrir as partes mais recorrentes ligadas mais diretamente às 

capacidades de que visam à compreensão geral da temática, ao reconhecimento e 

às relações do gênero infográfico com o contexto. Essa parte do trabalho envolveu 

seis aulas de regência, deixando poucas aulas para os outros dois módulos.  

Quanto aos gestos didáticos, percebemos que a mobilização do gesto de 

presentificação é mais recorrente que os outros, seguido do gesto de regulação, 

memória didática e, depois, do gesto de focalização. Acreditamos que a 

presentificação se faz mais presente porque a APLI precisa guiar as ações dos 

alunos ao longo da SD, ela precisa situar os alunos acerca do que está trabalhando 
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num dado momento e explicar o que se espera dos alunos nas atividades. 

Percebemos que o gesto de regulação parece seguir determinadas recorrências nas 

formas que é mobilizado, como pelo uso do quadro e da língua materna, bem como 

pela reiteração, conforme evidenciado nos excertos discutidos.  

A memória didática ocorreu mais para retomar conteúdos previamente 

estudados pelos alunos não aparecendo na forma de antecipação, isto é, quando a 

APLI relembra junto com os alunos conteúdos já abordados. A focalização ocorreu 

de maneira discreta nas atividades 04, 06, 07 e 08, subníveis 4.5., 4.7., 4.8. e 4.9., 

respectivamente. Isso pode ser justificado pelo fato do módulo visar aos aspectos 

mais amplos do texto e não às unidades menores e informações específicas. O 

gesto de institucionalização de novos saberes não aparece, exceto no subnível 4.4. 

que visava à leitura do infográfico. Nesse item, a APLI tenta institucionalizar usando 

elementos composicionais do gênero, tais como título, lead e blocos de informação, 

mas de maneira infrutífera, já que os alunos não compartilham dessa metalinguagem 

ainda, tendo em vista que esses aspectos estão previstos para o segundo módulo da 

SD e a APLI não fez nenhuma abordagem para explicar os mesmos antes do início 

da atividade.  

Na sequência do texto, expomos a sinopse do terceiro nível da 

macroestrutura do APLI B. Nesse nível, o APLI está trabalhando com o primeiro 

módulo da SD, que, assim como da APLI A, é composta de aspectos contextuais e 

de textualização. As sinopses são referentes às três primeiras aulas e evidenciam o 

agir docente e os gestos didáticos mobilizados em situação real de trabalho.  

 

Quadro 12 – Sinopse do segundo nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI B. 
APLI B 

MÓDULO I Dispositivos Didáticos: SD impressa; 
quadro negro, giz, dicionários, slides e 

projetor 

Objetivo: abordar os aspectos contextuais e de 
textualização do gênero infográfico, tendo como 

base o texto History of classroom technology. 

Nível 
Data/
aula 

Atividade 
Descrição e 

Capacidades de linguagem 
CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

3.1. 

02/ 
08/ 

2018 

Objetivos do módulo: Introduzir os 
alunos ao gênero infográfico, ler um texto 
e fazer atividades relacionadas ao texto e 
pensar sobre o uso de tecnologia no 
ensino. 

APLI pede a um dos alunos que 
leia os objetivos do módulo e, 
em seguida, explica como será 
o desenvolvimento das 
atividades .  

Presentificação 
Regulação local 

3.2. 

Leitura de um infográfico: History of 
classroom technology 
 

Leitura do infográfico e, depois, 
discussão do texto junto com os 
alunos. 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 

3.3. 

Atividade 1: Read the text in the right side 
of this page, entitled History of classroom 
technology and answer the questions. 
 

Informações relacionadas ao 
contexto como reconhecimento 
do gênero, veículos de 
circulação e compreensão geral 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
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a) Have you read any infographic before? 
b) What is the theme of this infographic? 
c) Where can we find more infographics? 
d) Who generally reads texts such as this? 
e) Which of these technological devices do 
you use in your school? 
f) What is the name of the company that 
has developed this infographic? 
g) After reading the text, how could we 
define technology? 
 

do texto. 
(CS; CA; CD) 

3.4. 

03/ 
08/ 

2018 

Atividade 2:  Unscrumble the words. 
Atividade que visa retomada de 
vocabulário. 

Atividade extra que não está 
presente no módulo e que visa 
fortalecer as capacidades 
linguistico-discursivas 
(vocabulário). 
(CLD) 

Presentificação 
Memória Didática 
Regulação local 

3.5. 

Atividade 3: Some of the words presented 
in the infographic are still new for us. Let’s 
practice a little bit of vocabulary and 
answer some questions in order to explore 
the text. Use a dictionary, and if you need, 
ask for your teacher’s help. 
 
Century; tools; chalkboard; purpose; 
eraser; arrival; excuse; countless; 
artwork; undetermined; pioneer; high-
tech; whiteboard; predecessors. 

Essa atividade visa abordar 
aspectos linguistico-dicsursivos 
(vocabulário). 
(CLD) 

Presentificação 
Regulação local 
 

3.6. 

Atividade 4: How could we define the 
difference between technologies and new 
technologies.  
TECHNOLOGY: 
NEW TECHNOLOGIES: 

Aspectos relacionados às 
capacidades de significação e 
ação, como relacionar aspectos 
do contexto macro com a 
realidade mobilizar seus 
conhecimentos para a 
compreensão produção escrita. 
(CS; CA; CD;CLD) 

Presentificação 
Regulação local 

3.7. 

Atividade 5: Is the company offering any 
product? 

Aspectos relacionados à 
capacidade discursiva 
(informação específica). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Regulação local 
Memória didática 

3.8. 

Atividade 6: When was this text possibly 
created? 
(   ) 2012 (   ) 2013 (   ) 2014 (   ) 2015 

Informação relacionada à 
capacidade de ação (quando o 
texto foi produzido). 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Regulação local 
Memória didática 

3.9. 

Atividade 7: What did you understand as 
“technology” before reading the text? 

Aspectos relacionados à 
capacidade de significação 
(relacionar aspectos do 
contexto macro com a 
realidade). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Regulação local 

3.10. 

09/ 
08/ 

2018 

Atividade 8: What did you understand as 
“technology” before reading the text? 

Correção da atividade iniciada 
na aula anterior. 
(CS; CA) 

Presentificação 
Regulação local 

3.11. 

Estratégias de leitura: rereading e 
scanning. 

Explicação sobre o que são 
estratégias de leitura, 
especificamente o que é 
scanning e rereading. 

Presentificação 
Regulação local 

3.12. 

Atividade 9: Follow the clues and 
complete the crosswords with the right 
technological device. If you need, go back 
to the text to read the information about 
each of the devices presented. 
1. This device was originally used for 
police ID work. 
2. When it was created, it would coast 
$9,75. It took 50 years to become popular. 
3. Its first mass production was made in 

A atividade visa abordar a 
estratégia de leitura de 
scanning.  
(CLD) 

Presentificação. 
Regulação local 
Memória didática 
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the late 19th century. 
4. Very used in language labs, with the 
idea of learning through repetition. 
5. Games, such as Oregon Trail, could 
now be used for educational purposes. 
6. First used in 1890, we still have them on 
classroom. 

3.13. 

Atividade 10: Do you consider important 
the use of technologies inside classroom? 
Why or why not? 

Aspectos relacionados às 
capacidades de significação e 
ação. O APLI resolver pular 
essa atividade considerando 
que já discutiram esses 
aspectos. 
(CS; CA) 

Presentificação 
 

3.14. 

Atividade 11: Which of the technological 
devices do you consider IMPORTANT to 
classroom? Which of them do you consider 
UNNECESSARY during classes? List all of 
them in the box below. 

Aspectos relacionados à 
compreensão do gênero e as 
relações com o contexto 
específico dos alunos. 
(CS; CA) 

Presentificação 
Regulação local 
Memória didática 

3.15 

Atividade 12: Can you think about 
educational technological devices we could 
use at Colégio Bibiana Bitencourt that was 
not presented in the text History of 
classroom technology? Find 4 examples to 
create your own infographic! 

Compreensão sobre o gênero 
levando em conta capacidade 
de significação (engajar-se em 
atividade de linguagem e 
relação do contexto macro com 
a realidade específica), ação 
(mobilizar conhecimentos para 
a compreensão e produção do 
texto) e discursivas (reconhecer 
a organização do texto). 
(CS; CA) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Esse nível aconteceu no decorrer de três aulas e os dispositivos didáticos 

utilizados foram as SDs impressas, quadro negro, giz, projetor, slides e dicionários. 

O quadro mostra como o APLI trabalha o primeiro módulo da SD infographics. O 

primeiro excerto que discutiremos dessa sinopse é referente ao subnível 3.2, no qual 

o APLI B explica aos alunos que o desenvolvimento da SD se iniciará com a leitura 

do infográfico History of classroom technology. Os gestos mobilizados nesse excerto 

foram a presentificação e a regulação local. 

 

Excerto 11 – APLI B: Presentificação e regulação local: 

APLI B: [...] pra que a gente possa começar trabalhar esse módulo então nós 
precisamos primeiro ler o texto tudo bem? esse texto aqui history of classroom 
technology... tem uma coisa que eu acho bastante importante éh:: entender 
primeiro o que significa o título desse texto... tudo bem? ah::: então aqui a gente 
têm todas as palavras/duas palavras cognatas e uma delas vocês conhecem... 
então o que significa history of classroom techcnology em português? 
Alunos: história 
APLI B: {história... história do quê? 
Alunos: {tecnologia 
APLI B: {tecnologia 
Alunos: {na sala 
APLI B: {na sala de aula... então o desenvolvimento do uso de tecnologias na sala 
de aula... então sobre isso que esse texto vai tratar... tudo bem? 

(AULA 1) 
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No excerto, percebe-se que o gesto de presentificação acontece quando o 

APLI explica os passos seguintes que serão dados na aula “[...] pra que a gente 

possa começar trabalhar esse módulo então nós precisamos primeiro ler o texto tudo 

bem? esse texto aqui history of classroom technology... tem uma coisa que eu acho 

bastante importante éh:: entender primeiro o que significa o título desse texto... tudo 

bem? [...]”. O APLI salienta dois aspectos importantes, a primeira delas é chamar a 

atenção da turma para a relevância de ler o texto e buscar compreendê-lo; a 

segunda é sobre as cognatas como uma estratégia de leitura que pode auxiliá-los na 

compreensão. 

Já o gesto de regulação das aprendizagens se dá quase que da mesma 

maneira que o APLI A, ou seja, por meio de questionamento aos alunos e uso de 

língua materna “[...] o que significa history of classroom techcnology em português? 

[...]”, “[...] {história... história do quê? [...]”. Mas diferentemente do APLI A, o APLI B 

tenta construir um diálogo com os alunos, abrindo espaço e tempo para que eles 

participem mais efetivamente da aula. Dando sequência na mesma atividade, o APLI 

inicia a leitura em voz alta do texto junto com os alunos. 

 

Excerto 12: Presentificação e regulação local: 

APLI B: [...] vamos ver se a gente consegue trabalhar assim... eu gostaria de ler 
aqui com vocês esse trecho... por primeiro... ((APLI projeta parte do texto ampliado 
facilitando a visibilidade)) fica melhor do que no papel... ((conversas)) então eu vou 
ler em inglês e aí a gente vai tentar entender o que que tá escrito tudo bem? se 
vocês souberem traduzir pra mim a gente vai fazendo junto pra conseguir ler o que 
tá escrito... então first teachers teach and students learn o que que tá escrito aqui? 
... teachers teach o que que significa? ... teachers? 
Alunos: professores 
APLI B: e teach? ... ((conversas)) sabem o que significa? ... ensina... então 
professores ensinam and students? 
Alunos: estudantes (aprendem) 
APLI B: aprendem... então professores ensinam e alunos aprendem... for 
centuries that has remained constant... (centenas) é/por centenas de anos isso foi 
uma constância... but the same can’t be said for what they use to teach and 
learn… nós não podemos dizer o mesmo sobre o que se usa... pra se ensinar e 
pra aprender... here’s a snapshot of the many/of/many educational tools used 
since the first publis schoolhouse opened in sixteen thirty-five… então aqui a gente 
têm um recorte de algumas das coisas que são bem importantes e que foram ah:: 
criadas... e usadas na sala de aula para o ensino de mil seiscentos e  trinta e 
cinco... então de forma bem geral é sobre isso que o texto vai tratar... então eu 
gostaria de dar pra vocês dois minutinhos... ah:: pra que vocês lessem esse texto 
ah:: ... e se aproximassem um pouco mais dele pra que a gente possa voltar a 
conversar... 

 (AULA 1) 
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Primeiramente, o APLI presentifica ao expor ao grupo que pretende fazer a 

leitura de uma parte do texto e de que o texto projetado na lousa tem o intuíto de 

facilitar a leitura. A regulação acontece em seguida, quando ele discute parte do 

vocabulário com os alunos “[...] então first teachers teach and students learn o que 

que tá escrito aqui? ... teachers teach o que que significa? ... teachers? [...]”, “[...] e 

teach? ... ((conversas)) sabem o que significa? ... ensina... então professores 

ensinam and students [...]”, “[...] aprendem... então professores ensinam e alunos 

aprendem [...]”. Essa regulação acontece como em outros excertos, mas depois, ele 

mobiliza o gesto de regulação de outra maneira “[...] for centuries that has remained 

constant... (centenas) é/por centenas de anos isso foi uma constância... but the 

same can’t be said for what they use to teach and learn… nós não podemos dizer o 

mesmo sobre o que se usa... pra se ensinar e pra aprender [...]”. Nesse trecho, o 

APLI vai lendo em voz alta e traduzindo simultaneamente para os alunos. 

Ao que parece, na primeira parte o APLI utiliza-se de teorias com estratégias 

de leitura, fazendo-a em voz alta como se estivesse externando os processos 

mentais que o leitor iniciante perpassa ao ler um texto em língua estrangeira e 

focalizando capacidades linguístico-discursivas para a compreensão de cognatas e o 

vocabulário conhecido. Podemos inferir que a intenção do aluno professor era de 

fornecer aos alunos as ferramentas necessárias para ajudá-los a interpretar o texto, 

conforme observado no excerto “[...] então de forma bem geral é sobre isso que o 

texto vai tratar... então eu gostaria de dar pra vocês dois minutinhos... ah:: pra que 

vocês lessem esse texto ah:: ... e se aproximassem um pouco mais dele pra que a 

gente possa voltar a conversar [...]”. Esse é um importante movimento para facilitar a 

transformação do saber a ensinar em saber ensinado, já que uma hipótese provável 

é de que na continuação da atividade, os alunos tenham copiado a ação do APLI a 

fim de compreender o restante do texto. 

Continuando a discussão, abordamos o excerto que se refere ao subnível 3.6 

que aconteceu na segunda aula e que trata de uma atividade sobre capacidades 

linguístico-discrusivas de vocabulário sobre o infográfico The history of classroom 

technology. Antes de tudo, o APLI inicia explicando o enunciado para os alunos, 

depois dá um tempo para que eles respondam a atividade e, em seguida, inicia a 

correção.  

 

Excerto 13: Presentificação e regulação local: 
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APLI B: [...]então a primeira atividade de hoje vai ser buscar no dicionário essas 
palavras que nós temos aqui... so we have the words in English... and I want all of 
you to find the words in Portuguese... let's looking to the dictionary the translation 
in Portuguese for the words in english... let's go... I'll give you ten minutes... ten 
minutes to this activity ((conversas e barulho)) ... algumas ali a gente já estudou... 
e se vocês precisarem de ajuda podem pedir pra ((colega de estágio)) também... 
((conversas e barulho)) ... ((o professor dá um tempo para os alunos 
responderem)) eu acho que agora já dá pra gente fazer junto... não deu os dez 
minutos mas éh::: eu acho que a gente já consegue... já devemos ter achado aqui 
a maior parte das palavras... ((conversas)) então vamo lá o que que significa what 
is the meaning in portuguese of centuries? 
Alunos: séculos 
APLI B: séculos... ((APLI ajusta a distância do projetor)) what is the meaning of 
tool? 
Alunos: ferramentas 
APLI B: ferramenTA... não ferramenTAS... what is the meaning of chalkboard? 

(AULA 2) 
 

O gesto de presentificação evidencia-se na maneira que o APLI procura 

explicar o que a atividade demanda “[...] vai ser buscar no dicionário essas palavras 

que nós temos aqui [...]”, “[...] algumas ali a gente já estudou... e se vocês 

precisarem de ajuda podem pedir pra ((colega de estágio)) também [...]”. O que se 

difere da explicação dos enunciados anteriores é o fato do APLI usar mais inglês 

“[...] so we have the words in English... and I want all of you to find the words in 

Portuguese... let's looking to the dictionary the translation in Portuguese for the 

words in English... let's go... I'll give you ten minutes [...]”, no trecho todo ele usa 

somente língua inglesa e os alunos entendem a atividade. Essa atitude mostra que o 

APLI busca, aos poucos, aumentar a quantidade de língua estrangeira utilizada e, ao 

mesmo tempo, fazer com que os alunos entendam comandos simples, mas 

importantes em outra língua.  

Depois, o APLI inicia a correção novamente discutindo as respostas com os 

alunos “[...] o que que significa what is the meaning in Portuguese of centuries? [...]”. 

Aqui nota-se a mobilização do gesto de regulação das aprendizagens, uma vez que 

os alunos respondem o APLI “séculos” e ele reitera o que os alunos dizem 

mostrando que a resposta está correta “séculos”. A regulação se dá então, por meio 

do questionamento, levando os alunos a pensar na tradução da palavra century e, 

também, em forma de reiteração. Nesse momento de correção da atividade, o APLI 

ainda projeta a atividade diretamente no quadro negro e, conforme os alunos 

respondem, ele vai escrevendo as respostas no quadro, como se fosse um quadro 

interativo. Essa estratégia por parte do APLI provavelmente foi planejada para tornar 

mais clara as respostas corretas para os alunos. 
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Os dois APLIs fazem uso de língua materna durante as aulas. Ambos usam a 

língua para presentificar e/ou focalizar em uma atividade, para retomar ou antecipar 

conteúdos em forma de memória didática e, ainda, para regular o aprendizado nas 

interações com a turma. No entanto, a língua portuguesa limita-se até agora, como 

podemos ver nos excertos, a mera tradução ou explicação de parte do trabalho, seja 

do enunciado de uma atividade ou das respostas dadas pelos alunos ou esperada 

pelos APLIs. O que acontece no excerto a seguir muda a forma que a língua 

materna vinha sendo usada. O trecho é a continuação da correção do subnível 3.6 e 

o gesto de regulação se faz presente. 

 

Excerto 14: Regulação local: 

APLI B: [...] vocês conseguiram encontrar countless?  
Alunos: número incontável 
APLI B: incontável... óh deixa eu explicar uma coisinha pra vocês... quando a 
gente tá/em inglês é muito comum que a gente tenha essas associações assim de 
palavras assim como têm em português... então quando a gente consegue contar 
números essa coisa é contável... quando a gente não consegue contar ela é incon-
tá-vel... então a gente coloca o IN... em português e no inglês a gente tem aqui 
óh:: ... undetermined por exemplo... determined determinado... undetermined a 
gente têm uma negação então... então a gente diz que é indeterminado... já é a 
resposta de uma das outras palavras ali... então quando a gente aqui éh::: ... 
countless... não qual que era a palavra? era countless? 
Alunos: éh:: 
APLI B: então a gente têm que tentar dividir... não era essa palavra desculpe... 
count contável... less vai dar éh::/significa menos... então more or less... mais ou 
menos... less dá a ideia de falta de alguma coisa... então por exemplo... vocês 
sabem o que significa gloves? ...  quando a gente tá com frio a gente coloca 
gloves... 
Alunos: LUVAS 
APLI B: luva... o que que significa finger... dedo... fingerless 
Alunos: (sem dedo) 
APLI B: sem dedo... então é uma luva aquela luva sabe que ela é cortada no meio 
que os dedos ficam pra fora... então fingerless glove é aquela luva que ela é 
cortada... que os dedos ficam pra fora então é sempre é essa ideia de falta de 
alguma coisa  
Alunos: {NOSSA 
APLI B: então é falta do dedo inteiro da luva... então countless é incontável 
((conversas e risos)) ... 

(AULA 2) 
 

O APLI tece uma relação entre a L1 e a L2, explicando como o uso de afixos 

muda as palavras tanto em inglês como em português, nisso os alunos podem ter a 

percepção de como os dois idiomas se aproximam muitas vezes “[...] quando a 

gente não consegue contar ela é incon-tá-vel... então a gente coloca o IN... em 

português e no inglês a gente tem aqui óh:: ... undetermined por exemplo... 

determined determinado... undetermined a gente têm uma negação então... então a 



126 
 

gente diz que é indeterminado [...]”. Ao exemplificar o uso do sufixo less com a luva 

sem dedos, as associações também se aproximam do contexto imediato dos alunos, 

uma vez que as aulas aconteceram no período de inverno e, devido as baixas 

temperaturas, alguns alunos estavam usando luvas “[...] o que significa gloves? ...  

quando a gente tá com frio a gente coloca gloves [...]”, “[...] o que que significa 

finger... dedo... fingerless [...]”, e continua “[...] sem dedo... então é uma luva aquela 

luva sabe que ela é cortada no meio que os dedos ficam pra fora [...]”. Podemos 

perceber que a relação fica clara para os alunos quando eles replicam “NOSSA”, e o 

APLI conclui “então é falta do dedo inteiro da luva... então countless é incontável”.  

Retomando então os excertos supracitados, podemos apontar que embora as 

análises sejam apenas iniciais, notam-se alguns elementos importantes. Um ponto 

que chama a atenção é o fato de as aulas serem muito centradas no professor, os 

APLI têm um papel central durante as aulas enquanto os alunos assumem uma 

postura bastante passiva e receptiva, mantendo a atenção voltada ao professor. 

Quando pensamos na essência da abordagem por meio de sequências de ensino 

baseadas no ISD, esperamos uma postura ativa, ou seja, que os alunos assumam 

uma postura mais participativa durante o trabalho e que o docente possa facilitar tal 

comportamento. Não obstante, entendemos que o período de regência é curto e que 

os APLIs precisam dar conta de uma SD que poderia ser desenvolvida em muito 

mais tempo. Além disso, os APLIs assumem uma posição de professores que até 

então não era deles na turma, visto que realizavam apenas observações 

participativas. A mudança do professor regente para os APLIS também demanda um 

período de adaptação entre alunos e professores, para que possam se sentir 

confortáveis e participar mais. Por fim, o número grande de alunos nas turmas 

também não favorece um ambiente de participação, por exemplo, nas aulas da APLI 

A têm um total de quarenta e cinco alunos e, se todos resolvessem participar, a aula 

provavelmente não andaria em um ritmo adequado para a conclusão completa ou 

mesmo em parte da SD. 

Percebe-se também que não há ocorrência do gesto de didático de 

institucionalização de novos saberes. Isso se justifica porque as sinopses mostram o 

início do trabalho dos APLIs. Os APLIs desenvolveram somente o primeiro módulo. 

Acreditamos que no decorrer das análises e quando os alunos já apresentarem um 

conhecimento mais considerável do gênero, o gesto aparecerá naturalmente no agir 

docente dos APLIs. 
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O gesto de regulação das aprendizagens, em grande parte de suas 

recorrências, está atrelado a outros gestos, mais precisamente ao gesto de 

presentificação. O APLI geralmente explica ou retoma o enunciado da atividade ou 

de parte da SD e, prontamente, questiona os alunos sobre o conteúdo ou o explica. 

O mesmo ocorre com o gesto de memória didática, o APLI, na maior parte das 

vezes, retoma algum conteúdo ou aspecto já discutido e, então, busca mobilizar o 

gesto de regulação.  

A seguir, temos o próximo quadro que trata do quinto nível da macroestrutura 

do trabalho da APLI A, que ocorreu nas aulas sete e oito. Nesse momento, a APLI A 

está trabalhando com o segundo módulo da SD, que visa ao ensino dos aspectos 

composicionais dos infográficos, tendo como base o infográfico usado na avaliação 

diagnóstica How the world spends its time online: 

 

Quadro 13 – Sinopse do quinto nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI A. 
APLI A 

MÓDULO II Dispositivos Didáticos: SD 
impressa, quadro negro, giz, slides 
e projetor. 

Objetivos: abordar os aspectos organizacionais do 
gênero, tendo como base o texto How the world 
spends its time online. 

Nível 
5 

Data/aula Atividade 

Descrição e 
Capacidades de 

linguagem 
CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

5.1. 

15/ 
08/ 

2018 

First Contact: Infographic layout 
cheat sheet. 

O APLI discute com os 
alunos os diferentes 
tipos de layouts que são 
mais comumente 
utilizados no gênero 
(useful bait, 
versus/comparison, 
heavy data, Road map, 
timeline, visualized 
article).  

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

5.2. 

Atividade 01: Go back to page 04 
and observe the infographic History 
of Classroom Technology. What 
kind of infographic is that? 
 
(  )Useful bait   (  )Versus/Comparison 
(  )Road Map    (  )Timeline 
(  )Heavy data (  ) Visualized article 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Intitucionalização 

5.3. 

Atividade 02: Now, observe the 
text in the right side of this page. 
What kind of infographic is it? 
 
(  )Useful bait  (  )Versus/Comparison 
(  )Road Map  (  )Timeline 
(  )Heavy data (  ) Visualized article 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Intitucionalização 

5.4. 

Atividade 03: Look the slides and 
answer: What kind of infographic is 
that? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

5.5. 
Leitura de um infográfico: How 
the world spends its time online. 

Leitura do infográfico e, 
depois, discussão do 
texto junto com os 

Presentificação 
Memória Didática 
Regulação local 
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alunos. 
(CS; CA; CD; CLD; CM) 

5.6. 

22/ 
08/ 

2018 

Raising awareness: main types of 
infographics 

Nova discussão sobre os 
a estrutura 
composicional do 
gênero. 
(CS; CA; CD; CLD; CM) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

5.7. 

Atividade 04: What is the title of 
the text presented on page 08: 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

5.8. 

Atividade 05: Analyse the title of 
the text presented on page 04. Why 
is the title important to understand 
the text as a whole? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico, bem como 
tecer relações sobre o 
conteúdo do texto 
(History of classroom 
technology). 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

5.9. 

Atividade 06: Rewrite the lead 
from the text History of Classroom 
Technology in the box below. 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Intitucionalização 

5.10. 

Atividade 07: Based on the lead 
from the text How the world spends 
its time online answer: 
Who: 
When: 
What: 
Where: 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico e sobre a 
compreensão do texto. 
(CS; CD; CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória Didática 
 

5.11. 

Atividade 08: Create a title for 
these leads: 
a) __________________________ 
Contrary to some beliefs that the 
desk phone will soon be dead in the 
workplace, the survey proved the 
opposite: even with the rise of 
mobile, desktop and collaboration 
tools, the desk phone might be 
headed towards retirement, but isn’t 
dead yet. 
b) __________________________ 
Despite the distractions, it is 
important that students do their best 
to try to get the best quality of sleep 
each night, especially given the 
negative impact which sleep 
deprivation can have upon learning. 
Here is 10 sleep hacks which every 
students need to know. 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico, compreender 
o texto e refletir sobre 
ele. 
(CS; CD; CLD) 

Presentificação 
Regulação local 
Institucionalização 

5.12. 

Atividade 09: How many blocks of 
information can you observe on the 
texts on page 04 and 09? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

5.13. 

Atividade 10: In what way is the 
block of information different from 
the title of a text? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico e refletir sobre 
o texto. 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

5.14. 
Atividade 11: Put an “X” on the 
illustrations presented on text How 
the world spends its time online 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 

Presentificação 
Regulação local 
Institucionalização 
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(page 09). 
 
(  )Photos (  )Graphics (  )Maps  
(  )Drawings   (  )Arrows (  )Icons   

infográfico. 
(CD) 

5.15. 

Atividade 12: How the image 
below is related to the text? 

 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico, compreender 
e refletir sobre o texto. 
(CS; CD; CM) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

5.16. 

Atividade 12: What is the main 
source of the text How the world 
spends its time online? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

5.17. 

Atividade 13: Who are the 
organizers of the texts presented on 
page 04 and 09? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CA; CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

5.18. 

Atividade 14: One more time, read 
the infographic How the world 
spends its time online (page 09). 
Recreate it writing a key-word that 
summarizes the main idea of each 
block of information and identifies 
the other parts. 

Compreender e refletir 
sobre o texto, tendo em 
vista aspectos 
composicionais. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Conforme observado no quadro 13, o segundo módulo da SD, assim como o 

primeiro, é extenso e possui um número elevado de atividades se considerarmos o 

período curto de regência de estágio. A APLI inicia o módulo fazendo uma retomada 

do que foi trabalhado nas aulas anteriores: 

 

Excerto 15: Memória Didática: 
APLI A: ah mas a gente ficou duas... três aulas falando sobre o infográfico 
da história da tecnologia... mas eu tenho certeza que hoje se eu perguntar 
pra vocês sobre a história da tecnologia... provavelmente todos vocês vão 
conseguir ao menos um pouquinho falar como foi a evolução da tecnologia 
na sala de aula... certo ou errado right or wrong... vocês conseguem se 
alguém perguntar pra vocês? 
Alunos: yes 

(AULA 7) 
 

Em todo esse excerto, há um agir didático da APLI visando relembrar o tema 

central que eles estão trabalhando e o que foi visto na aula anterior. Esses 

movimentos evidenciam a mobilização do gesto de memória didática. Essa prática é 

bastante comum no começo da aula de ambos os APLIs e ajuda os alunos a 

perceberem que os conteúdos estão interligados e que as aulas compartilham de um 

segmento planejado, visando a levar os alunos ao domínio do gênero infográfico de 

maneira sistematizada.  
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Seguidamente, a APLI inicia o segundo módulo partindo do subnível 5.1. da 

sinopse, que visa a um primeiro contato dos alunos com os tipos de layout utilizados 

nos infográficos. Nesse dado momento da aula, a APLI já discutiu parte das 

informações e está chamando a atenção dos alunos para os elementos visuais 

utilizados nos designs do gênero à disposição do conteúdo e aos fatos e conclusões 

presentes em um infográfico. Nisso, a APLI pede que um dos alunos leia uma das 

informações: 

 

Excerto 16: presentificação, focalização; regulação: 

APLI A: Esse infográfico tem três partes principais... aluna A você pode ler 
ali pra mim o visual? ((APLI aponta para a SD, mostrando o local indicado)) 
Aluna: nossa é em INGLÊS 
APLI A: só o título o resto é em português 
Aluna: visual... isso se refere as cores, gráficos, ícones e outros elementos 
visuais usados para cirar um infográfico 
APLI A: very good então... the visual a parte visual... do infográfico ok? ... 
aluna B the content 
Aluna: essa parte inclui o texto, as estatísticas, o período de tempo e as 
referências 
APLI A: very good então seria o quê? ... o conteúdo em si... todo gráfico 
tabela os textos... é o conteúdo em si que tá no infográfico... eh:: the 
knowledge... you 
Aluna: se refere aos fatos e conclusões presentes para trnasmitir a 
mensagem ou a história 
APLI A: very good... então o conhecimento e todas essas informações 
visuais essa informações de conteúdo reunida elas têm um objetivo principal 
que é de transmitir determinado conhecimento... 

(AULA 7) 
 

Percebemos o gesto de presentificação quando a APLI explicita para os 

alunos sobre as partes principais do infográfico e pede a uma aluna para ler “[...] 

Esse infográfico tem três partes principais... aluna A você pode ler ali pra mim o 

visual?”. O mesmo momento ocorre uma focalização quando a APLI chama a 

atenção dos alunos para uma parte específica da SD. Esse agires novamente 

ajudam os alunos a se situar e, assim, seguirem o raciocínio da aula, tendo um 

melhor entendimento dos conteúdos. A regulação ocorre por meio de uma avaliação 

daquilo que os alunos leem, uma reiteração do que foi lido e pelo uso de língua 

portuguesa “[very good então... the visual a parte visual... do infográfico [...]”. Esse 

tipo de regulação é bastante recorrente, a APLI emite uma avaliação positiva do que 

o aluno falou “very good, great, very nice, perfect, excellent), isso mostra ao aluno 

que a resposta está correta ou de acordo com o que se espera; essas avaliações 

são seguidas de uma reiteração do que o aluno falou e, depois, há ainda o uso de 
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língua materna, que também é um recurso recorrente de regulação na prática dos 

dois APLIs. Aqui a APLI também começa a instaurar uma metalinguagem acerca do 

gênero, especificamente sobre seus elementos composicionais. 

No subnível 5.7., a atividade trata da localização do título do infográfico. Essa 

atividade parece bastante simples e objetiva, já que o aluno precisa apenas copiar a 

informação, mas a APLI chama um dos alunos para vir e registrar sua resposta no 

quadro. O fato do aluno precisar levantar de sua carteira e compartilhar sua resposta 

por meio da linguagem escrita numa língua estrangeira permite uma nova 

perspectiva para a atividade e também uma nova maneira de se usar o quadro na 

prática desse APLI. Isso demonstra um progresso em sua prática, tendo em vista 

que nas primeiras aulas o quadro não era praticamente nem usado.  

Na atividade seguinte, subnível 5.8., há uma continuação da atividade 

anterior. O objetivo é retomar a questão do título dos infográficos e também de 

ampliar essa discussão, pensando na importância desse elemento para a 

compreensão e antecipação do tema que o texto trata: 

 

Excerto 17: Presentificação, Memória Didática, Regulação, Institucionalização: 

APLI A: o texto da page four é o texto que a gente vinha trabalhando até 
então history of technology on classroom... why is it important to understand 
the text as a whole? … então qual é o título lá do do texto da página quatro? 
... então history of classroom technology... como esse title como ele mostra 
pra nós o entendimento do texto como um todo? ... por que que eles 
escolheram especificamente esse title pra esse infográfico? ... aluna A?  
...será que tem um motivo específico? 
Aluna: pra dar uma prévia do que o texto vai falar 
APLI A: very good normalmente principalmente num outro gênero que são 
as notícias... o título normalmente é o que nos leva a ler ou não a notícia... 
mesma coisa com os infographics... 

(AULA 7) 
 

A presentificação é mobilizada na forma que a APLI apresenta a atividade e o 

enunciado; já a memória didática acaba sendo mobilizada em conjunto para 

relembrar do texto trabalhado no primeiro módulo “o texto da page four é o texto que 

a gente vinha trabalhando até então history of technology on classroom... why is it 

important to understand the text as a whole? [...]”. A regulação ocorre por meio da 

tradução do enunciado, ou seja, no uso de língua materna, em forma de perguntas 

para um aluno e na avaliação da resposta dada pelo mesmo. A APLI usa a língua 

portuguesa para relacionar os gêneros infográfico e notícias, tecendo relações entre 

o funcionamento do título em ambos.  
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Nesse excerto, também percebemos pela primeira vez a institucionalização de 

maneira efetiva “[...] como esse title como ele mostra pra nós o entendimento do 

texto como um todo? ... por que que eles escolheram especificamente esse title pra 

esse infográfico?”. A APLI usa a palavra title mobilizando o gesto e evidenciando que 

esse vocabulário agora faz parte da cultura comum da sala de aula, em outras 

palavras, os alunos já se apropriaram desse termo em relação ao gênero. O trecho 

ainda evidencia vários gestos sendo mobilizados em um perído muito curto da aula e 

de maneira intrínseca na prática da APLI. Continuando a atividade, a APLI retoma o 

que o aluno disse e complementa a resposta: 

 

Excerto 18: Memória didática, Regulação, Institucionalização: 

APLI A: o título é um resumo daquilo que o texto vai falar como você 
disse... e ele tem relação com o restante do texto... e aí é importante sim pra 
gente poder understand o que o resto do texto tá falando... 

(AULA 7) 
 

Assim, no excerto acima a APLI mobiliza o gesto de memória didática ao 

retomar o que o aluno disse e aproveita para regular por meio da língua materna, 

reiteração do que foi discutido e, ainda, complementa a resposta tecendo relação 

com o entendimento do texto. A institucionalização se faz presente quando a APLI 

usa a palavra “understand”, essa palavra assim como “title” também já faz parte da 

metalinguagem construída ao longo da regência de estágio. Podemos notar ainda 

que a APLI vai alternando ente o português e o inglês. 

No subnível 5.10. da sinopse, a APLI discute a atividade que é baseada no 

lead do infográfico How the world spends its time online. A atividade visa a localizar 

as informações específicas presentes nessa parte do texto: 

 

Excerto 19: Presentificação, Focalização, Regulação: 

APLI A: WHAT o que que o Nielsen ele faz? ... então ele publishes studies 
((APLI aponta para a parte do infográfico que está a informação e escreve 
no quadro a resposta)) ...  oh:: Nielsen periodically releases data from its 
studies... então o que ele faz é que periodicamente ele publica informações 
dos estudos dele. 

(AULA 8) 
 

A APLI presentifica ao abordar a atividade, focaliza ao chamar a atenção dos 

alunos para a parte do infográfico que contém a resposta e regula por meio do uso 

da língua materna e também do uso do quadro. Notamos aqui que diferentemente 
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das primeiras aulas, o quadro passa a ser uma ferramenta para a APLI de auxílio 

para os alunos poderem visualizar as respostas e a linguagem escrita. 

Ao olharmos para o segundo módulo como um todo, percebemos que ele está 

organizado em função de atender os elementos composicionais do gênero e, assim, 

atende o objetivo traçado pela APLI, mostrando coerência na construção da SD. No 

entanto, assim como o módulo um, esse módulo também tem muitas atividades e 

algumas delas demandam de bastante tempo dos alunos e da APLI, o que acaba 

interferindo no andamento e na abordagem do material, uma vez que a APLI tinha 

apenas duas aulas para trabalhar o módulo três e a avaliação final. Quanto aos 

gestos didáticos, aqui a institucionalização se faz presente, criando uma linguagem 

comum dentro da sala de aula. Os gestos didáticos se aliam e se complementam um 

ao outro, formando o agir didático como um todo. 

Na sequência do texto, apresentamos o quadro que mostra a sinopse do 

quarto nível da macroestrutura do APLI B, que faz referência ao segundo módulo da 

SD. Nesse momento, o APLI B, assim como a APLI A, está trabalhando com 

aspectos composicionais do gênero. No entanto, ele usa outro infográfico Internet of 

things + the mobile future.  

 

Quadro 14 – Sinopse do quarto nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI B. 
APLI B 

MÓDULO II Dispositivos Didáticos: SD impressa, 
quadro negro, giz, slides e projetor. 

Objetivos: abordar os aspectos organizacionais 
do gênero, tendo como base o texto Internet of 
things + the mobile future.. 

Nível 
4 

Data/aula Atividade 
Descrição e 

Capacidades de linguagem 
CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

4.1. 

10/ 
08/ 

2018 

Atividade 01: Analyse the text Internet 
of Things + the Mobile Future and 
answer the questions. 
 
a) What is the theme of this 
infographic? 
b) Who might be interested in reading 
this text? 
c) Who produced this text? 
d) How many cognate words can you 
identify? Write them down in the box. 

Leitura e compreensão do 
infográfico. 
(CS; CA; CLD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Intitucionalização 

4.2. 

Exploring types of infographics: 
Infographic layout cheat sheet. 

O APLI discute com os 
alunos os diferentes tipos de 
layouts que são mais 
comumente utilizados no 
gênero (useful bait, 
versus/comparison, heavy 
data, Road map, timeline, 
visualized article).  

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 

4.3. 

Atividade 02: Go back to page 03 and 
observe the infographic History of 
Classroom Technology. What kind of 
infographic is that? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 
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(  )Useful bait   (  )Versus/Comparison 
(  )Road Map    (  )Timeline 
(  )Heavy data (  ) Visualized article 

(CD) 

4.4. 

Atividade 03: Now, observe the text 
Internet of Things +  the Mobile Future. 
What kind of infographic is this? 
 
(  )Useful bait  (  )Versus/Comparison 
(  )Road Map  (  )Timeline 
(  )Heavy data (  ) Visualized article 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Intitucionalização 

4.5. 

16/ 
08/ 

2018 

Atividade 04: Why is the organization 
of the infographics 1 and 2 different? 
What kind of information is presented 
in each one of them? 
Text 1:  
Text 2: 

Compreender e refletir sobre 
a organização do texto 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

4.6. 

Atividade 05: Observe the text your 
teacher will project. What kind of 
infographic are they? 
Text 1:  
Text 2: 
Text 3:  
Text 4: 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

4.7. 

Exploring the structure Discussão sobre as partes 
que em geral compõem o 
gênero (title, lead, blocos de 
informação, ilustrações, etc.). 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
 

4.8. 

Atividade 06: Analyze the title of the 
text. Why is the title important to 
understand the text as a whole? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico, bem como tecer 
relações sobre o conteúdo do 
texto. 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

4.9. 

Atividade 07: How many blocks of 
information can you observe? 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

4.10. 

17/ 
08/ 

2018 

Atividade 08: Can you identify the 
lead of this text? Write it in the box 
below. 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico. 
(CD) 

Presentificação 
Regulação local 
Institucionalização 

4.11. 

Atividade 09: We know the lead 
summarizes the main information of a 
text. Identify three key-words that 
summarize the central idea of this lead. 

Abordar aspectos 
organizacionais que 
compõem o gênero 
infográfico e compreender o 
texto. 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Regulação local 
Institucionalização 

4.12. 

Atividade 10: Can you find the key-
word that summarizes the main idea 
presented in each of the blocks of text  
Internet of Things + the Mobile Future? 
Connect them to the information 
presented. 

 
 

Compreensão do texto e dos 
aspectos que o compõem. 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 
Institucionalização 

4.13. 
Atividade 11: Watch the video “WEF: 
Internet of things” and try to relate it to 

Compreensão do texto e 
relação com o contexto 

Presentificação 
Memória didática 
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the infographic from page 08. After 
that, answer the questions,: 
a) What is the meaning of Internet of 
Things? 
b) Is internet of things a reality in the 
area where you live? 
c) Considering your opinion, 
enumerate some PROS and CONS 
about the use of internet of things? 

imediato dos alunos. 
(CS; CA; CD; CM) 

Regulação local 

4.14.  

Homework: Escreva um pequeno 
texto (05-07 linhas), em inglês, dando 
sua opinião sobre o uso de tecnologias 
na sala de aula e no dia-a-dia. Você 
pode usar os vocabulários estudados 
nos módulos 1 e 2 desta sequência 
didática.  

Compreensão e reflexão 
sobre o gênero infográfico. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Igualmente à APLI A, o APLI B inicia essa etapa retomando aspectos 

discutidos no primeiro módulo e fazendo uma síntese do trabalho. Isso evidencia um 

planejamento que deve ter sido feito em conjunto pelos APLIs: 

 

Excerto 20: Presentificação, Memória Didática: 

APLI B: então vamo lá... ((conversas e barulho)) rapazes aqui... ((APLI 
projeta um infográfico no quadro)) a gente terminou ontem com vocês 
fazendo a atividade em casa também o módulo um da nossa sequência... 
que era bastante introdutório e a gente falava bastante do uso de tecnologia 
na sala de aula... certo? ...  

(AULA 04) 
 

Podemos notar então uma mobilização do gesto de presentificação que busca 

situar os alunos em relação o que está sendo abordado e do gesto de memória 

didática ao relembrar do que foi estudado. Na sequência da aula, o APLI conecta 

esses conteúdos previamente vistos com o que se objetiva no segundo módulo. 

Essa retomada de conteúdo é importante e, ao mesmo tempo, algo recorrente na 

prática dos dois APLIs, reforçando a ideia de que esse agir evidencia para os alunos 

a coerência e seguimento do material didático. Contudo, percebemos que não há o 

uso de LI, toda a mediação se dá em português.  

No próximo excerto, o APLI está discutindo a letra d, da atividade 01, subnível 

4.1 das sinopses. A atividade visa a abordar as palavras cognatas, já vistas no início 

do primeiro módulo, os alunos precisam encontrar o maior número de cognatas 

considerando o infográfico Internet of things + the móbile future: 

 

Excerto 21: Presentificação, Memória Didática; Institucionalização: 

APLI B: na última aula a gente falou das cognatas... então vamos pra 
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página oito... melhor página sete... nós tínhamos terminado de ler o texto 
internet of things + the móbile future e aí a gente e aí a gente is discutir/ a 
gente tava falando sobre ali as palavras cognatas... how many cognate 
words can you identify? Quantas cognatas você indentifica... write them 
down in the box... escreva aqui na caixa... eu achei pelo menos quatorze 
palavras cognatas... 
Aluna A: onze 
Aluno B: nove 

(AULA 4) 
 

A presentificação se dá quando o APLI situa os alunos sobre a atividade e 

retoma o enunciado. Já a memória didática ocorre quando o APLI relembra da última 

aula, quando leram o texto e estudaram sobre as cognatas. Enquanto que a 

institucionalização é mobilizada primeiramente em português, ao usar o termo 

cognatas, e depois, em inglês, em que o APLI fala do número de “cognate words”. 

Esse termo é muito específico, alguém que não esteja familizarizado não terá a 

condição de dar as respostas que os alunos prontamente deram “onze” e “nove”. 

Tais respostas mostram que eles compreendem do que se trata, instaurando uma 

metalinguagem acerca dos infográficos.  

Quando trabalhando o subnível 4.7., referente à parte que visa a explicitar a 

aspectos organizacionais do gênero, o APLI organiza um esquema no quadro 

enquanto os alunos leem as informações presentes na SD: 

 

Excerto 22: Presentificação, Regulação; Memória didática: 

APLI B: ((APLI organiza um esquema no quadro na forma de pirâmide pra 
evidenciar as partes do infográfico)) ... então eu quero que a gente tente 
entender o texto como se fosse uma pirâmide... a medida que a gente sobre 
a gente tá na base da pirâmide a gente têm informações mais gerais... mais 
informação a gente têm... quanto mais pro topo da pirâmide a gente vai... 
menos informação a gente têm... isso significa que as informações estão 
mais sumarizadas... estão mais resumidas... então a gente têm o título... 
que ele fala muito sobre o texto... então a gente lê o título e geralmente o 
título é de uma linha como a gente vê ali nos textos e a gente já sabe sobre 
o que o texto vai se tratar... o lead como o aluno A ajudou a gente a ler ele 
sumariza sobre o que o texto vai se tratar de uma forma um pouquinho 
maior... então se a gente der uma olhadinha aqui oh no... nesse texto que a 
gente leu aqui a gente têm o título certo... logo aqui embaixo a gente têm o 
lead que sumariza as informações que vêm logo depois... 

(AULA 5) 
 

Nesse trecho, percebemos o gesto de presentificação quando o APLI explica 

para os alunos o que espera deles “[...] então eu quero que a gente tente entender o 

texto como se fosse uma pirâmide... a medida que a gente sobre a gente tá na base 

da pirâmide a gente têm informações mais gerais [...]”. O gesto de presentificação se 
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mistura a uma regulação por meio do uso da língua materna para explicar a língua 

estrangeira, focando a organização dos infográficos. O APLI mobiliza também o 

gesto de memória didática, uma vez que retoma aquilo que o aluno A leu a respeito 

do lead. O uso do quadro para organização de um esquema em forma de pirâmide, 

partindo do título no topo e chegando aos blocos de informação na base, facilita que 

os alunos possam seguir as discussões e entender os aspectos composicionais, 

além da explicação sobre como o conteúdo se torna mais denso e específico na 

medida que se progride no texto. O APLI B demonstra segurança no uso do quadro 

e passa a utilizá-lo com mais domínio, não apenas para escrever as respostas, mas 

para organizar esquemas que facilitem o entendimento por parte dos alunos.  

Nas atividades 06 e 07, subníveis 4.8. e 4.9., o APLI busca trabalhar 

conteúdos que visam a retomar a discussão anterior sobre os elementos do gênero: 

 

Excerto 23: Presentificação, Regulação; Institucionalização: 

APLI B: number two... how many blocks of information can you observe? … 
blocks of information blocos de informação… how many of them can you 
observe… in the text on page number seven… quantos deles vocês 
conseguem encontrar no texto que tá na página número sete 

(AULA 5) 
 

A presentificação acontece ao APLI identificar qual atividade se trata “number 

two”. A regulação, por sua vez, ocorre quando o APLI traduz algumas partes para os 

alunos, usando o português “[...] blocks of information blocos de informação [...]”. E a 

institucionalização é mobilizada por meio do uso de termos específicos que 

pertencem ao gênero, mesmo em português “blocos de informação”. Logo depois 

desse excerto, o APLI se dá conta que não precisava traduzir os termos e chama a 

atenção dos alunos e a sua própria ao usar o termo “blocks of information”:  

 

Excerto 24: Regulação, Institucionalização: 

APLI B: bloco de informação, mas é claro que a gente vai usar em inglês 
então é blocks of information ((APLI pega o giz e escreve no quadro blocks 
of information)) ... let’s go blocks of information... let’s go everybody blocks 
of information 
Alunos: blocks of information 
APLI B: blocks 
Alunos: blocks 
APLI B: of information 
Alunos: of information 
APLI B: blocks of information 
Alunos: blocks of information 

(AULA 6) 
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A regulação ocorre de várias maneiras, sendo pelo uso de língua materna, 

uso do quadro e por repetição. A intitucionalização é mobilizada quando o próprio 

APLI e os alunos abordam os blocos de informação como uma parte constituinte do 

gênero, mas que agora faz parte da cultura comum da sala de aula. O que chama a 

atenção é o fato do APLI se autocorrigir no que tange o uso de português para se 

referir a “blocks of information”, depois de se corrigir ele vai até o quadro e escreve 

em inglês e, depois, faz com que os alunos repitam a palavra algumas vezes. Essa 

reflexão sobre seu próprio discurso em sala de aula é sumariamente interessante e 

importante na prática do APLI B, pois, ele adquire essa postura em diversos 

momentos de suas aulas. 

No decorrer do texto, abordaremos o quadro que apresenta as sinopses de 

sexto nível da macroestrutura da APLI A, que diz respeito ao módulo três da SD. 

Esse módulo trata das capacidades linguístico-discursivas do gênero infográfico. 

Contudo, a APLI não conseguiu abordar os conteúdos, uma vez que já estava na 

nona aula de regência e seu estágio tinha sido previsto para dez aulas.  

 

Quadro 15 – Sinopse do sexto nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI A. 
APLI A 

MÓDULO III Dispositivos 
Didáticos: SD 
impressa, quadro negro, 
giz, slides e projetor. 

Objetivos: abordar os aspectos linguístico-discursivos, tendo 
como base o texto Mobile phone phrasal verbs. 

Nível 
6 

Data/aula Atividade 

Descrição e 
Capacidades de 

linguagem 
CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

6.1. 

29/ 
08/ 

2018 

Raising awareness: 
verbs. 

Discussão sobre a 
definição de verbo de 
acordo com o 
dicionário Oxford. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.2. 

Atividade 01: Write 
down 5 verbs from: 
a) The text History of 
Classroom Technology 
(page 04). 
b) The text How the 
world spends its time 
online (page 09). 

Abordar aspectos 
linguistic-discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.3. 

Atividade 02: How 
many of these verbs do 
you know? 
(   ) to get   (   ) to break   (   
) to top   (   ) to scroll   (   ) 
to phone   (   ) to plug   (   ) 
to run   (   ) to charge 

Abordar aspectos 
linguistic-discursivos 
e o conhecimento 
prévio dos alunos. 
(CA; CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.4. 
29/ 
08/ 

2018 

The tense: The Present Explicação sobre o 
tempo verbal 
presente simples em 
inglês. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.5. Atividade 03: Read the Abordar aspectos Atividade não trabalhada em sala de 
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sentences below and 
put a "√" for those that 
are correct and an "X" 
for the incorrect 
according to the simple 
present structure. Re-
write the wrong into the 
correct form. 
 
(   ) He read a book on 
his tablet.  
(   ) I likes technology.  
(   ) She writes music on 
her notebook.  
(   ) I wish I could have 
other video-game.  
(   ) It often block.  
(   ) We always listen to 
pop music. 

linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

aula. 

6.6. 

The tense: The past Explicação sobre o 
tempo verbal 
passado simples em 
inglês, tratando dos 
verbos regulares e 
irregulares. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.7. 

Atividade 04: Observe 
this chart and the 
definition of regular and 
irregular verbs. Then, 
write the verb in the past 
tense in the appropriate 
clue. You may use the 
dictionary. 
REGULAR:  
IRREGULAR: 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.8. 

Atividade 05: Write the 
past tense form of the 
verbs for each sentence. 
a) Dan (leave) _____ 
very early today. 
b) Sam and Sue (buy) 
_____ a new car last 
month. 
c) They (find) _____ this 
book on their trip to Italy. 
d) She planned to 
upload the video, but 
she (have) some 
problems. 
e) Kate (sell) _____ her 
notebook. 
f) They (bring) _____ 
their x-box to the trip. 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.9. 
The tense: The Future 
(Will and going to) 

Explicação sobre o 
tempo verbal futuro 
em inglês. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.10. 

Atividade 06: Fill in the 
blanks using “will” or 
“going to”. 
 
a) My brother ____ (be) 
45 in October. 
b) My parents ____ (be) 
very proud, I have 
passed all the exams. 
c) I think my sister ____ 
(pass) the exam, she 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 
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has studied very hard so 
far. 
d) I am ____ the kids to 
the mountains this 
winter. 
e) When the cat is away, 
probably the mouse 
____ (play). 

6.11. 

Atividade 07: It is time 
to review all the texts we 
have studied in this 
Didactic Sequence! Find 
examples of verbs in the 
present, simple past and 
future. Write them down 
in the chart below and 
circle in which text you 
found it. 
PRESENT TENSE
  
SIMPLE PAST TENSE
  
FUTURE TENSE 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.12. 

Atividade 08: Find the 
equivalent for the verbs 
in English, put it in the 
tense asked and find 
them on the world 
puzzle. 
  
a) Gostar (past):  
b) Perguntar (present):  
c) Comprar (past):  
d) Cortar (past): 
e) Ir (past): 
f) Pagar (past): 
g) Ajudar (past):  
h) Pegar (present): 
I) Trazer (past):  
j) Perder (present): 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.13. 
Leitura de um 
infográfico: Mobile 
phone phrasal verbs  

Leitura visando à 
compreensão do 
texto. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.14. 

Atividade 09: Answer 
some questions about 
the text, placed in the 
right side of this page: 
a) Which of the 
elements of an 
infographic can you 
identify in the text Mobile 
Phone Phrasal Verbs? 
b) Can you identify any 
other element that was 
not explored before? 
c) What is the structure 
(layout) used? 
d) What is the theme 
explored in this text? 
e) Who produced this 
text? 
f) What verbal/visual 
elements can we 
consider to prove this is 
a nowadays text? 

Atividade visando a 
uma compreensão 
mais ampla do texto, 
partindo elementos 
composicionais até a 
compreensão sobre o 
assunto do 
infográfico. 
(CS; CA; CD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.15. 
Phrasal verbs: Definição de phrasal 

verbs, bem como 
Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 
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exemplos de uso. 

6.16. 

29/ 
08/ 

2018 

Atividade 10: Do you 
know any other phrasal 
verb? Enumerate 

Conhecimento prévio 
dos alunos e 
vocabulário. 
(CA; CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.17. 

Atividade 11: According 
to Visual English School, 
the producer of the text 
on page 13, what are 
these phrasal verbs 
related to? 

Compreensão do 
texto e de aspectos 
linguístico-
discursivos. 
(CA; CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.18. 

Atividade 12: Who is 
more likely to use these 
phrasal verbs? 
(    ) teenagers (    ) 
elders 
Justify why your choice. 

Relação do texto com 
o contexto e 
reconhecimento de 
aspectos linguístico-
discursivos.  
(CS; CA; CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.19. 

Atividade 13: Circle the 
best equivalent in 
Portuguese for the 
phrasal verbs 
 
a) Put on your clothes 
now. 
VESTIR – TIRAR – LAVAR 

b) John makes up with 
Jane. 
CRIAR HISTÓRIAS – 
FAZER AS PAZES – 
JOGAR 

c) Don’t take off your 
headphones.  
TIRAR – VESTIR – 
PASSAR 

d) The robber ran away 
from the police.  
MATAR – INSULTAR – 
FUGIR 

e) What is going on 
here? 
DIZER – ACONTECER – 
PERDER 

f) My notebook breaks 
down every week. 
EXPLODE – REINICIA – 
PARA DE FUNCIONAR 

g) Try on this antivirus, it 
is really good. 
EXPERIMENTAR – 
COMPRAR –APAGAR 

Abordar aspectos 
linguísticos 
discursivos. 
(CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.20. 

Reviewing Contents:  Novo tópico dentro do 
terceiro módulo para 
revisitar os conteúdos 
trabalhados ao longo 
das aulas. 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 

6.21. 

Atividade 14: On a 
separate piece of paper, 
write a short text (07-15 
lines), in English, giving 
your opinion about the 
use of technology on 
daily life. Use the 
grammar you have 
learned through our 
classes (past, present, 
future tense, and 
phrasal verbs). The 
following questions 
might help you: 

Compreensão e 
domínio sobre o 
gênero e relações 
com o centexto 
imediato dos alunos. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Atividade não trabalhada em sala de 
aula. 
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Is the use of technology 
positive or negative? 
Is it popular in Brazil? 
Is technology used 
differently in big cities 
and in rural areas? 
How much time people 
use to spend online 
nowadays? 

6.22. 

Atividade 15: Time to 
check your knowledge: 
let’s review all the 
content we have studied 
throughout this didactic 
sequence. Glue the 
bingo chart in the box 
below and play with your 
classmates to review 
contents. Who’s gonna 
win?! 

Bingo para retomar 
vocabulário e 
aspectos trabalhados 
ao longo da SD. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 

Fonte: construído pelo autor. 

 

Tendo em vista a falta de tempo para abordar o terceiro módulo, a APLI A 

opta por trabalhar a última atividade da SD, atividade 15, subnível 6.22, que busca 

fazer uma retomada dos conteúdos de toda a SD por meio de um jogo de bingo: 

 

Excerto 25: Presentificação, Regulação, Institucionalização: 

APLI A: can we start? 
Alunos: YES 
APLI A: yes... ((conversas e barulho)) ok let’s go so first question... através 
dele o texto é resumido e já se obtém as informações principais... o que que 
é/qual é a parte do infographic que resume o texto como um todo e dá já as 
informações principais? ... who when where 
Alunos: o lead 
APLI A: what word? 
Alunos: LEAD 
APLI A: lead very good… então the first word… lead ((APLI vai até o quadro 
e escreve a palavra lead) 

(AULA 9) 

 

Podemos notar a presentificação quando a APLI pergunta para os alunos se 

podem começar a atividade “can we start?”, e quando ela explicita que estão na 

questão um e lê o enunciado para os alunos “[...] ok let’s go so first question... 

através dele o texto é resumido e já se obtém as informações principais... o que que 

é/qual é a parte do infographic que resume o texto como um todo e dá já as 

informações principais? [...]”. A regulação e a intitucionalização acontecem juntas no 

momento em que os alunos respondem “lead” e a APLI regula por meio da 

reiteração. Esse vocábulo já faz parte da cultura comum estabelecida em sala de 

aula, ou seja, a APLI não precisa mais explicar o que é o lead, pois os alunos já se 
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apropriaram desse aspecto do gênero.  

Conquanto que a atividade vai se desenrolando, percebemos que ela está 

bastante centrada sobre os aspectos composicionais do gênero, retomando o lead, 

conforme excerto apresentado, o título, blocos de informação, figuras e tipos mais 

comuns de infográficos (useful bait, versus comparison, timeline). No final da 

atividade, a APLI ainda retoma mais uma vez os elementos composicionais dos 

infográficos: 

 

Excerto 26: Presentificação, memória didática, regulação e institucionalização: 

APLI A: [...] então antes da gente finalizar pra nossa próxima parte... vamos 
revisar então as partes do infográfico... então a primeira parte do infográfico 
é aquilo que identifica o texto... ou que dá nome ao texto como que é/ qual é 
a parte mesmo? 
Alunos: title 
APLI A: very good... aí depois aquele que resume o texto e traz 
informações como onde quem onde é o:::? 
Alunos: lead 
APLI A: {lead... very good... depois do lead o que normalmente vem? 
Alunos: blocks of information 
APLI A: {blocks of information... ((APLI organiza um esquema no quadro)) 

(AULA 9) 
 

Quatro gestos fundamentais são mobilizados no excerto apresentado. A APLI 

presentifica ao instruir os alunos do que será feito no dado momento da aula “[...] 

então antes da gente finalizar pra nossa próxima parte... vamos revisar então as 

partes do infográfico [...]”. Há uma mobilização da memória didática “[...] qual é a 

parte mesmo?”. Ocorre também regulações ao reiterar o que os alunos dizem e 

prover uma avaliação positiva, mostrando que estão corretos nas respostas “lead 

very good [...]”, além do uso do quadro para visualização de um esquema sobre as 

partes que compõem o gênero. E por fim, o gesto de institucionalização é mobilizado 

já que a APLI desenvolve um diálogo com os alunos usando metalinguagem sobre 

os elementos composicionais (title, lead, blocks of information).  

Nos excertos apresentados, bem como nas aulas analisadas, fica evidente a 

ênfase da APLI sobre a estrutura do gênero e, por conseguinte, sobre as 

capacidades discursivas. Gostaríamos ainda de salientar que possivelmente se a 

APLI tivesse diminuído o tempo dedicado a essas discussões, ele poderia ter tido 

mais tempo para dedicar ao terceiro módulo. Todavia, fica igualmente evidente que 

os alunos compreenderam esses elementos e que dominaram essa metalinguagem 

no que tange ao gênero infográfico, o que é um ponto positivo na prática da APLI A 
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se considerarmos o período curto de estágio e o quanto os alunos parecem ter 

aprendido em relação ao gênero.  

Quanto ao terceiro módulo, embora a APLI não o tenha trabalhado, 

percebemos por meio das sinopses que ele era bastante extenso e abordava vários 

conteúdos. Ademais, essa parte da SD nos parece confusa porque misturava uma 

gama de conteúdos gramaticais, tais como presente simples, passado (regular e 

irregular), future (going to/ will) e phrasal verbs. Quando pensamos no nível de 

língua dos alunos, a organização do módulo parece bastante inapropriada. Ademais, 

parece que as atividades estão quase todas priorizando a gramática de maneira 

isolada, o que não as coloca em consonância com a abordagem interacionista 

sociodiscursiva. Apesar disso, ficamos impossibilitados de discutir a ação docente no 

módulo, uma vez que não temos como observar o agir da APLI em relação aos 

gestos didáticos. 

Tendo em vista que o APLI B conseguiu cobrir o terceiro módulo, passaremos 

a discutir as sinopses desse nível da SD. Essa parte do trabalho trata do terceiro 

módulo da SD que, assim como na SD da APLI A, busca abordar as capacidades 

linguístico-discursivas do gênero infográfico.  

 

Quadro 16 – Sinopse do quinto nível da Sequência didática- Infographics em LI – APLI B. 
APLI B 

MÓDULO III Dispositivos Didáticos: SD 
impressa, quadro negro, giz, 
dicionários, slides e projetor. 

Objetivos: abordar os aspectos linguístico-
discursivos, tendo como base o texto Mobile phone 
phrasal verbs. 

Nível 
5 

Data/aula Atividade Descrição e 
Capacidades de linguagem 

CS; CA; CD; CLD; CM 

Gestos 

5.1. 

23/ 
08/ 

2018 

Leitura de um infográfico: Mobile 
Phone Phrasal Verbs 

Leitura visando à 
compreensão do texto. 

Presentificação 
Regulação local 

5.2. 

Atividade 01: Answer some 
questions about the text, placed in 
the right side of this page: 
a) What parts of an infographic can 
you identify in the text Mobile Phone 
PhrasalVerbs? 
b) Can you identify any other part that 
you have not seen in the other two 
infographics? 
c) How many blocks of information 
are there in this text? 
d) What is the theme explored in this 
text? 
e) Who produced this text? 

Atividade buscando uma 
compreensão mais ampla do 
texto, partindo elementos 
composicionais até a 
compreensão sobre o assunto 
do infográfico. 
(CS; CA; CD) 

Presentificação 
Regulação local 

5.3. 
24/ 
08/ 

2018 

Exploring Grammar: infinitive, 
simple present, and phrasal verbs. 

Explicação sobre os tempos 
verbais infinitivo, present 
simple e sobre verbos frasais. 

Presentificação 
Focalização 
Regulação local 

5.4. 

Atividade 02: Did you know these 
phrasal verbs before reading the text 
Mobile Phone Phrasal Verbs? Check 
the ones you knew and test your 

Relação do infográfico Mobile 
phone phrasal verbs com o 
contexto, conhecimento prévio 
dos alunos e reconhecimento 

Presentificação 
Focalização 
Memória didática 
Regulação local 
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previous knowledge! 
(   ) to get off    (   ) to scroll down 
(   ) to run out    (   ) to break up 
(   ) to phone in    (   ) to charge up 
(   ) to top up    (   ) to plug in 
 
a) Do you know other phrasal verbs? 
Write them down. 
b) According to Visual English School 
(the producer of the text on page 12), 
what are these phrasal verbs related 
to? 
c) When is it more likely for a person 
to use a phrasal verb? 
( ) formal situations ( ) informal 
situation 
d) Why are they used in infographics? 

de aspectos linguístico-
discursivos.  
(CLD) 

5.5. 
30/ 
08/ 

2018 

Atividade 03: it is time to review all 
the texts we have studied in this 
didactic sequence! Find examples of 
verb phrases in the infinitive, simple 
present, and phrasal verbs. Write 
them down in the chart below and 
circle in which text you have found it. 

Bingo para retomar 
vocabulário e aspectos 
trabalhados ao longo da SD. 
(CS; CA; CD; CLD) 

Presentificação 
Memória didática 
Regulação local 
Institucionalização 
 

Fonte: construído pelo autor 

 

Iniciamos a discussão dessa sinopse apontando um excerto que o APLI busca 

discutir com os alunos os objetivos do terceiro módulo, que como explicitado 

anteriormente, busca tratar de aspectos linguístico-discursivos:  

 

Excerto 27: Presentificação; Regulação: 

APLI B: [...] então textos são compostos por diferentes classes 
gramaticais... então vamos pensar a gente têm adjetivos substantivos 
advérbio pronome várias classes gramaticais certo? ((silêncio)) ... como por 
exemplo os sintagmas verbais... então os sintagmas verbais a gente vai 
tentar analisar a frase inteira e como e como o verbo ali vai influenciar ali 
dentro dessa frase... sintagmas verbais são extremamente importantes em 
textos porque com eles nós podemos escrever sobre ações e sobre estado 
das coisas... nesse módulo nós vamos explorar a recorrência dos sintagmas 
verbais nas conjunções infinitivo e presente simples... então nesses dois 
tempos verbais nessas duas estruturas... tempo infinitivo e tempo presente 
simples... no inglês é claro... 

(AULA 7) 

 

Essa parte do trabalho do APLI B ficou completamente descontextualizada do 

restante do trabalho em que ele havia elaborado tão bem. A partir disso, a primeira 

questão a ser levantada é se de fato os phrasal verbs são recorrentes no gênero, 

pois, nos outros infográficos trabalhados na SD esse elemento não parece estar tão 

em evidência. Quanto ao excerto acima, o APLI mobiliza o gesto de presentificação 

ao explicitar para os alunos o que pretende no decorrer das aulas. Além do gesto de 

regulação ao tentar explicar a importância dos aspectos gramaticais para a 



146 
 

construção e compreensão de um texto. No entanto, o APLI usa um vocabulário que 

não é comum aos alunos, como “sintagma verbal”, nesse momento há uma falha na 

trasposição dos conceitos que pertencem ao vocábulo do professor de língua. O 

APLI continua e aborda questões como “[...]a recorrência dos sintagmas verbais nas 

conjunções infinitivo e presente simples [...]”. Os alunos não compreendem essa 

metalinguagem e, assim, a interação não ocorre, como podemos notar na hora que o 

APLI faz uma pergunta para checar se os alunos estão seguindo a lógica “[...] então 

vamos pensar a gente têm adjetivos substantivos advérbio pronome várias classes 

gramaticais certo? ((silêncio)) [...]”. Essa ruptura na interação entre o APLI e os 

alunos se escancara no silêncio estabelecido por eles.  

O APLI segue então a aula e inicia a leitura do infográfico Mobile phone 

phrasal verbs, subnível 5.1., da sinopse:  

 

Excerto 28: Presentificação; Regulação: 

APLI B: nós vamos estudar até aqui tá... então primeiro eu queria começar 
a aula com a leitura desse texto que nós temos na página treze... mobile 
phone phrasal verbs... o que será que tá escrito aqui no título? ... o que é 
móbile phone? ... celular ok? e phrasal verb é essa estrutura nova que a 
gente vai estudar um pouquinho mais pra frente na sequência... então vamo 
lá primeiro ah:::: ... vamo/vamo ah:: ((silêncio)) ... acho que têm algumas 
perguntas que a gente já consiga responder  

(AULA 7) 

 

Ocorre a presentificação por meio da explicação da atividade e a regulação na 

forma de tradução quando o APLI busca levar os alunos ao entendimento do título 

do infográfico. Durante essas ações, o APLI parece perceber que os alunos não 

estão engajados na atividade e resolve pular a leitura do texto e ir direto para as 

perguntas subsequentes. Convergente como discutimos nas sinopses do segundo 

módulo do trabalho do APLI B, a reflexão faz parte de sua prática docente e ele vai 

buscando maneiras de tentar fazer com que os alunos participem da aula. Assim, ele 

procura responder a letra c da atividade 01, subnível 5.2. da sinopse, uma vez que o 

elemento composicional block of information já havia sido trabalhado no módulo 

anterior. Não obstante, ele retoma a leitura do infográfico e chama a atenção dos 

alunos para os phrasal verbs e busca explicar o termo para os alunos: 

 

Excerto 29: Presentificação; Regulação: 

APLI B: [...] nós temos nesse texto alguns phrasal verbs ok? ... phrasal verb 
é sempre quando a gente têm um verbo junto com essa outra partícula... 
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essa partícula é geralmente um:: / uma preposição... será que a gente 
consegue pensar em algumas preposições vocês conseguem lembrar de 
algumas? ... ((silêncio)) vocês conseguem definir primeiro o que é uma 
preposição? ... ((silêncio)) uma preposição é sempre uma palavrinha 
pequena que vai junta uma coisa à outra... 

(AULA 7) 

 

O APLI presentifica ao instruir os alunos que nesse dado momento está 

falando do texto novamente “[...] nós temos nesse texto alguns phrasal verbs ok? 

[...]”. A regulação acontece pelo uso de língua materna para explicar os conceitos de 

phrasal verb e preposição. Parece haver também uma tentativa de institucionalizar 

alguns conteúdos, como quando o APLI pergunta para os alunos se eles conseguem 

pensar em algumas preposições “[...] será que a gente consegue pensar em 

algumas preposições vocês conseguem lembrar de algumas? [...]”. Contudo, o 

silêncio dos alunos demonstra mais uma vez o quanto a linguagem adotada está 

além de suas zonas de desenvolvimento proximais.  

Na sequência da aula, o APLI retoma a leitura do infográfico Mobile phone 

phrasal verbs, mas resolve deixar um tempo para os alunos efetuarem a leitura 

sozinhos. Depois, ele faz uma discussão sobre o vocabulário e então, externa para 

os alunos que está receoso sobre o fato de a leitura ter sido superficial, mas que o 

tempo exige pressa: 

 

Excerto 30: Presentificação: 

APLI B: eu tenho medo que tenha ficado muito superficial a leitura desse 
texto mas a gente precisa continuar ok? ... nós vamos dar continuidade 
agora... antes de mais nada alguma dúvida nesse texto? 
Alunos: algumas 
APLI B: algumas nós temos mas nós vamos continuar trabalhando com ele 
daqui pra frente... mas eu quero saber no que significam as palavras... ok? a 
gente conseguiu trabalhar mesmo que rapidinho eu não sei se vocês 
fizeram anotações... fizeram? ((conversas e barulho)) ... e agora a gente vai 
entrar numa parte um pouquinho complexa...  

(AULA 7) 

 

Nesse dado momento da aula, o APLI apenas presentifica, já que mesmo os 

alunos apontando que ficaram algumas dúvidas, ele ignora devido à necessidade de 

continuar a aula e trabalhar os conteúdos mais complexos “[...] a gente conseguiu 

trabalhar mesmo que rapidinho eu não sei se vocês fizeram anotações... fizeram? 

((conversas e barulho)) ... e agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho 

complexa [...]”. A parte mais complexa que o APLI se refere são os conteúdos 

gramaticais. Notamos que o APLI B se encontra em um dilema entre abordar o texto 
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novamente com calma e discutir a compreensão com os alunos ou acelerar a aula 

visando a explorar toda a SD. Essa aula foi exclusivamente centrada no APLI, as 

interações foram escassas e os alunos demonstraram pouco engajamento. 

Antes dessa aula, o APLI foi orientado sobre a aula estar demasiadamente 

centrada na gramática. Contudo, como já salientamos, a decisão final é tomada por 

eles e isso também faz parte do aprendizado docente. Muitas vezes, temos 

convicções acerca de determinados assuntos e só podemos saber se isso funciona 

ou não em sala de aula durante a própria aula. Nisso, logo no início da aula 

seguinte, o APLI inicia a aula situando os alunos em relação à aula anterior:  

 

Excerto 31: Presentificação; Memória Didática: 

APLI B: então tá é:: ontem a gente tinha falado/ nós tínhamos parado 
nossas atividades ali na página... 
Aluno: treze 
APLI B: treze né?... uma aula dolorosa uma aula que a gente chorou depois 
e hoje a gente vai chorar mais um pouquinho só... daí a gente termina essa 
parte tá?. 

(AULA 8) 

 

No excerto acima, podemos notar os gestos de presentificação e de memória 

didática. O primeiro com o intuito de situar os alunos e o segundo de relembrar a 

página da SD que pararam na aula anterior. Todavia, o que nos chama a atenção é 

definição apresentada pelo APLI sobre a aula que passou “[uma aula dolorosa uma 

aula que a gente chorou depois e hoje a gente vai chorar mais um pouquinho só 

[...]”. Nesse trecho, há uma clara evidência de que o APLI refletiu sobre sua postura 

ao abordar a gramática e em relação ao seu agir didático, essa reflexão se deu após 

a aula, conjuntamente com a professora supervisora e a regente.  

Seguidamente, o APLI retoma o texto e começa a discutir os phrasal verbs 

presentes no infográfico: 

 

Excerto 32: Presentificação; Focalização; Regulação: 

APLI B: a gente tem também um exemplo on text number three from page 
twelve... a:: charge up e daí a gente viu ontem né? que o texto número três 
como vocês tem aqui no... no exemplo tá? se vocês quiserem pegar a folha 
de hoje... esse texto ele é todo sobre phrasal verb verb né? ... então a gente 
tem get of break up scroll down sempre o verbo com o advérbio com com o/ 
a preposição certo? mas aí a gente tem a::... número sete né? ((APLI 
mostra para os alunos onde está o phrasal verb)) Charge up my battery is 
about to run out... o que significa run? 
Alunos: correr 
APLI B: correr e out? ((susurros)) ... out? outside de classroom 
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Aluna: sair ((conversas)) 
APLI B: out ((conversas)) ... fora ok? então run out correr pra fora... but my 
batery is about to run out a minha bateria is about to run out 
Aluna: sair fora da sala? 
APLI B: ((risos)) é não... é o que? descarregou mas então minha bateria 
está quase? 
Alunos: descarregando 
APLI B: acabando tá quase descarregando tá quase acabando ok? então 
não é nada sobre correr nem sobre ir pra fora mas sobre acabar... 

(AULA 8) 

 

Primeiro o APLI presentifica instruindo os alunos sobre a atividade. Depois ele 

usa o gesto de focalização, quando chama a atenção dos alunos para um ponto 

específico da SD. Por fim, ele vai regulando por meio do uso de língua materna e 

fazendo perguntas para os alunos até que eles consigam entender o significado de 

charge up. A postura do APLI é diferente em relação a aula anterior, ele explica 

também aos alunos que o sentido é diferente da traduação literal “[...] então não é 

nada sobre correr nem sobre ir pra fora mas sobre acabar [...]”. O engajamento dos 

alunos também é diferente, uma vez que eles começam a compreender o texto e 

também o significado dos phrasal verbs. 

No último excerto que abordaremos nessa seção das análises, o APLI 

começa a discutir com os alunos alguns phrasal verbs comuns e mais conhecidos 

(sit down). Ele faz a ação e os alunos precisam descobrir qual é o verbo frasal 

usado: 

 

Excerto 33: Presentificação; Regulação; Institucionalização: 

APLI B: [...] eu vou fazer um/eu vou fazer uma ação aqui e eu quero que 
vocês me digam em phrasal verb o que eu tô fazendo... ((APLI senta na 
cadeira)) 
Alunos: sentar 
APLI B: mas como é isso em inglês? ... é a primeira vez que eu sento em 
estágio na aula ((risos)) ... ((conversas)) WHAT? ... almost that quase isso 
Alunos: como que é sentar? 
APLI B: a gente têm ÃH:: ÃH:: ... o que você falou ((risos)) ... aluna A vai 
Aluna: eu vou falar errado 
APLI B: não mas você falou quase isso... então a gente têm? ... DOWN 
Aluna: (é sit down) 
APLI B: você falou to down? ... down? ((risos)) você falou sit? 
Aluno: ela nem sabe o que falou 
APLI B: high Five ((APLI vai até a aluna e bate as mãos com ela)) ... very 
good... ((risos)) SIT DOWN... let’s go everybody sit down 
Alunos: sit down 
APLI B: sit down 
Alunos: sit down ((risos)) 
APLI B: I am sitting down… eu estou me sentando... 

(AULA 8) 

 



150 
 

No excerto, percebemos a presentificação na instrução da atividade para os 

alunos “[...] eu vou fazer um/eu vou fazer uma ação aqui e eu quero que vocês me 

digam em phrasal verb o que eu tô fazendo [...]”. Ao mesmo tempo, ocorre uma 

institucionalização na forma como o APLI usa o termo phrasal verb. Notamos que ele 

não precisa explicar novamente que isso se refere a um verbo seguido de um 

advérbio ou de uma preposição, os alunos provavelmente não estão conscientes 

dessas nomenclaturas; todavia, eles desenvolveram a compreensão sobre essa 

estrutura e isso fica evidente nas suas participações para tentar descobrir qual é o 

verbo frasal correto. A regulação ocorre por meio de perguntas e das discussões que 

se dão parte em português e parte em inglês e pela própria ação. 

O engajamento dos alunos nessa atividade foi completamente diferente da 

apresentada na aula anterior. Na aula sete, discutida anteriormente, o trabalho 

parece não estar em consonância com a abordagem interacionista sociodiscursiva, 

mas sim em um trabalho da gramática pela gramática, isso fica bastante perceptível 

no discurso do APLI. Já na aula oito, a postura do APLI muda e, por conseguinte, 

muda o engajamento da classe, tornando a aula mais interessante e produtiva. Essa 

mudança em um período de tempo tão curto mostra que o APLI B é um professor 

que reflete sua prática e repensa na maneira de explicar os conteúdos. 

Em um panorama geral dos gestos analisados, notamos que a focalização 

ocorre em diversas vezes correlacionada à presentificação e outras correlacionada à 

regulação, uma vez que os APLIs precisam abordar o enunciado para depois 

chamar a atenção para uma parte específica que geralmente remete à resposta da 

atividade ou a uma pista sobre a possível resposta e/ou para destacar algum ponto 

importante. Há sempre a mobilização de mais de um gesto por atividade; no entanto, 

a implementação do dispositivo didático, na forma de presentificação ocorre num 

grau maior em relação aos outros. Parece que o APLI precisa sempre presentificar, 

situando os alunos em relação ao conteúdo, para depois associar a um conteúdo já 

trabalhado ou que será trabalhado, regular e ou institucionalizar. Quanto a este 

gesto, ele se deu na maioria das vezes em relação a elementos composicionais do 

gênero (title, lead, block of information).  

Para concluir este seção, chamamos a atenção para o fato de que o gesto de 

regulação local das aprendizagens dispõe de múltiplas formas de ser mobilizado. No 

decorrer das análises, pudemos notar que os APLIs repetiam a forma como 

mobilizavam as regulações. A partir disso, criamos categorias nas quais 
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pudéssemos classificar esse gesto didático, conforme segue: uso de língua materna 

para ensinar língua estrangeira; utilização do quadro para visualização da linguagem 

na forma escrita; repetição; reiteração; e tipologia de pergunta. Esse gesto em 

particular também nos chama a atenção pelo fato de que não existe uma forma 

apurada dos APLIs se prepararem previamente para sua mobilização. Isto é, quando 

pensamos no gesto de implementação do dispositivo didático, os APLIs podem se 

preparar e/ou ensaiar a melhor forma de presentificar ou de chamar a atenção para 

um ponto específico e focalizar a atenção dos alunos. Da mesma forma isso se dá 

quanto à memória didática, visto que os APLIs também podem se preparar 

antecipadamente para retomar ou antecipar um determinado conteúdo.  

No que diz respeito à institucionalização de novos saberes, esse gesto está 

atrelado à metalinguagem acerca do conteúdo que precisa estar bem estabelecida 

para que aconteça efetivamente. Já a regulação depende de inúmeros fatores, pois, 

se dá realmente nas interações entre os APLIs e os alunos; além de que em 

algumas atividades os APLIs precisam usar de várias maneiras de mobilizar a 

regulação para se fazer entender e auxiliar os alunos na compreensão e superação 

de obstáculos referentes ao aprendizado da língua inglesa. Tendo isso estabelecido, 

na próxima seção da discussão de dados, buscamos apresentar excertos que 

evidenciam as diferentes maneiras do agir didático em relação ao gesto de 

regulação local das aprendizagens. 
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3.2. A regulação local e os gestos específicos 

Na presente seção, buscamos responder nossa terceira pergunta de 

pesquisa: c) De que maneiras o gesto de regulação das aprendizagens é mobilizado 

na prática de sala de aula? Para tanto, organizamos esse gesto em categorias, 

levando em conta a forma como os APLIs o mobilizam para mediar às interações em 

sala de aula, conforme segue: uso de língua materna para explicar língua inglesa, 

uso do quadro para visualização da linguagem escrita, repetição, reiteração e tipos 

de perguntas. Salientamos também a necessidade de apresentar o dispositivo 

didático juntamente aos excertos em que as regulações ocorrem, tendo em vista 

ilustrar a atividade em questão e auxiliar na compreensão das discussões. 

 

 

3.2.1. Uso de língua materna para ensinar língua inglesa 

No decurso de nossas análises, notamos que o gesto didático de regulação 

local tem sua mobilização atrelada ao uso de língua materna para o ensino de língua 

estrangeira. Essa forma de mobilizar o gesto se faz recorrente em todo o trabalho 

dos APLIs durante a regência. O gesto se instaura como uma maneira de se fazer 

entender para os alunos, tendo em vista o baixo nível linguístico deles. Como 

veremos adiante, muitas vezes os APLIs traduzem sentenças, expressões e/ou 

partes da sequência didática para que os alunos compreendam o que precisam 

desenvolver em dado momento da aula. Outras vezes, os APLIs usam a língua 

portuguesa para explicar aspectos do inglês, para compreender informação sobre 

um dos infográficos, de uma atividade específica e, ainda, para tecer relações entre 

as duas línguas e mostrar as diferenças ou similaridades entre ambas. 

Ato contínuo, apresentamos excertos de aula em que essa forma de mobilizar 

o gesto de regulação ocorre. O primeiro excerto diz respeito ao momento em que a 

APLI A está retomando a avaliação diagnóstica42. A questão trabalhada é a letra a 

da terceira atividade da avaliação e abarca aspectos contextuais do gênero. A figura 

citada na questão diz respeito ao texto How the world spends its time online, 

conforme podemos contemplar na figura 02: 

 

Figura 02 – questão número três da avaliação diagnóstica – APLI A. 

 
42 Conforme pode ser visualizado na figura 01, da sinopse da primeira aula da APLI A.. 
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Fonte: SD construída pela APLI. 

 

Excerto 34 – APLI A – L1/L2: 

APLI A: (...) então a primeira pergunta éh:: ... why was it produced? por que ele foi 
produzido? ...mais uma vez quase todos responderam de uma maneira coerente... 
que era pra informar alguns até desenvolveram a resposta... ah porque é pra 
informar a respeito de/do... do uso de celular ou quanto tempo as pessoas passam 
online... então quase todos vocês foram bem na letter a (...) 

(AULA 1) 

 

Notamos que o gesto de regulação acontece por meio da tradução do 

enunciado “[...] why was it produced? por que ele foi produzido? [...]”. Essa ação da 

APLI A se dá instantaneamente, sem que haja tempo para observar se os alunos ao 

menos compreenderam o enunciado por conta própria. Depois, a regulação ocorre 

por uma explicação utilizando a língua materna “[...] mais uma vez quase todos 

responderam de uma maneira coerente... que era pra informar alguns até 

desenvolveram a resposta... ah porque é pra informar a respeito de/do... do uso de 

celular ou quanto tempo as pessoas passam online [...]”. Toda a mediação aqui foi 

feita usando a L1. Ademais, também não há participação ativa do grupo de alunos, a 

APLI se baseia nos dados da avaliação, sabendo que “quase todos” acertaram a 

questão.  

Talvez o que justifique a forma rápida que a atividade foi tratada pela APLI 

seja exatamente o fato de saber que a grande maioria do grupo deu uma resposta 

coerente. Ainda assim, a pergunta que fica é em relação aos alunos que não 

responderam; a APLI poderia ter aberto a discussão e esperado o posicionamento 

dos alunos e/ou a partir desses posicionamentos traçar relações com o uso de 

tecnologia e o tempo gasto, uma vez que possivelmente, todos ou quase todos os 

discentes usam a internet e as redes sociais. A questão também poderia servir como 

uma conexão introdutória do primeiro módulo, ja que este trata basicamente de 

conteúdos relacionados ao contexto de produção do gênero. 

O excerto a seguir também é da APLI A e ocorre quando ele retoma a letra d 

da terceira atividade. A atividade apresenta diversos elementos, sendo que alguns 

deles fazem parte da composição do gênero infographics. Os alunos precisam 

marcar um ‘x’ nos elementos presentes no texto em que a avaliação é baseada: 
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Figura 03 – questão número três da avaliação diagnóstica – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 35 – APLI A – L1/L2: 

APLI A: blocks of text? ... blocos de texto têm blocos de texto? 
Alunos: SIM 
APLI A: TÊM... então quem colocou blocos de texto correto... graphics? gráficos? 
... ((Conversas)) esse infográfico apresenta gráfico? 
Alunos: tem? 
APLI A: tem... tem aqui as porcentagens que pode ser considerado um gráfico [...] 

(AULA 1) 

 

Novamente o gesto de regulação é mobilizado por tradução do enunciado “[...] 

blocks of text? ... blocos de texto têm blocos de texto? [...]”, “[...] graphics? gráficos? 

[...]”, além de explicação dos elementos em L1 “[...] então quem colocou blocos de 

texto correto [...]”, “[...] tem... tem aqui as porcentagens que pode ser considerado 

um gráfico [...]”. Considerando esses excertos apresentados e também todo o 

restante da aula da APLI A, vemos uma predominância do uso de L1. Todavia, as 

associações feitas através da língua materna aparentam ser pouco profundas e se 

limitam a tradução literal e/ou uma explicação mais longa sobre algum ponto da SD. 

Ademais, nessa atividade em específico, se pensarmos no modus operandi 

do ISD, a teoria prevê uma abordagem descendente. Tal abordagem parte, a 

princípio, de aspectos mais amplos, como o contexto de produção do gênero e, 

conforme os alunos progridem e vão se apropriando do gênero, encaminha-se os 

estudantes para as partes mais específicas, como os elementos composicionais ou 

linguísticos, embora todos estejam conectados formando o gênero textual em si. 

Assim como nos outros excertos, a participação dos alunos é muito passiva e, 

possivelmente, isso seja reflexo deles não possuírem conhecimento prévio algum 

sobre os elementos que compões o gênero, como os blocos de texto, por exemplo. 

Portanto, isso parece reforçar a ideia de que a retomada da avaliação diagnóstica 
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não é vantajosa nem para a APLI que despende uma aula inteira para isso, nem 

para os alunos, que têm pouco conhecimento e domínio sobre o gênero para 

aproveitar e participar das discussões. 

A seguir temos um excerto do APLI B. Nesse excerto, o APLI está 

trabalhando com a leitura de um infográfico do primeiro módulo (The history of 

classroom technology). O APLI inicia a atividade fazendo a leitura e discutindo 

possíveis traduções junto com os alunos. 

 

Figura 04 – leitura do infográfico The history of classroom technology – APLI B. 

 

Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 36 – APLI B – L1/L2: 

APLI B: teachers teach and students learn o que que tá escrito aqui? ... 
teachers teach o que que significa? ... teachers? 
Alunos: professores 
APLI B: e teach? ... ((conversas)) sabem o que significa? ... ensina... então 
professores ensinam and students? 
Alunos: estudantes (aprendem) 
APLI B: aprendem (...) 

(AULA 1) 

 

Notamos que assim como o APLI A, o APLI B também utiliza o português para 

explicar a L2 e instigar os alunos a buscar a compreensão. Após o questionamento, 

o APLI faz pausas que possibilitam aos alunos pensar e responder. As respostas 

dos alunos {professores, estudantes (aprendem)} permitem ao professor perceber 

que os alunos conhecem o substantivo teacher, mas não o verbo to teach. Nos dois 
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excertos podemos notar o gesto de regulação local mobilizado no uso de L1 para 

explicar/ensinar L2, permite que o APLI averigue o aprendizado parcial dos alunos e, 

a partir disso, poder regular ou esclarecer possíveis dúvidas ou partes específicas 

em que os alunos apresentam dificuldades ou não compreenderam.  

Embora os APLs utilizem o mesmo gesto, eles fazem de maneira distinta, 

levando em conta suas diferentes vivências e experiências enquanto professores e 

alunos, ao mesmo tempo. Ambos utilizam a L1 e L2 de forma diferente em sala de 

aula. A APLI A utiliza mais o português, já o APLI B utiliza bastante a língua inglesa. 

Contudo, ambos fazem a tradução quase que simultaneamente de tudo que falam, 

embora parte das palavras os alunos conheçam. A interação entre aluno-aluno e 

alunos-professor são praticamente todas em português. 

No excerto que segue, a APLI A está trabalhando com a atividade 11, do 

primeiro módulo da SD, que busca discutir a importância do uso de tecnologia na 

sala de aula: 

 

Figura 05 – questão 11 do primeiro modulo da SD – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pela APLI. 

 

Excerto 37 – APLI A – L1/L2: 

APLI A: [...] question eleven tem o seguinte enunciado... do you consider 
important the use of technology inside the classroom? … então a gente já 
comentou alguma coisa então você considera importante o uso de 
tecnologia dentro da sala de aula? por que sim ou por que não? ... quem 
não considera importante a tecnologia dentro da sala de aula? 
Aluno: tem ponto positivo e ponto negativo né? ((conversas)) 
APLI A: que tipo de ponto negativo você tá se referindo aí 
Aluno: porque eu acho que depende do lugar/ da internet 
APLI A: {por que você acha que é uma coisa BOA ter isso dentro da sala de 
aula? 
Aluno: facilita aprender mais a pesquisar as coisas 
APLI A: e por que que não é uma coisa boa o uso dessas tecnologias? 
((risos)) 
Aluno: porque um tongão que nem eu fica pesquisando outros baguio e não 
aprende nada ((risos)) 
APLI A: ele que tá falando oh ((risos)) ...  quem gostaria de adicionar/ quem 
acha que é uma coisa boa? [...] 

(AULA 5) 

 

Conforme os outros excertos apresentados nessa seção, aqui a APLI também 
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faz a tradução do enunciado para os alunos “[...] do you consider important the use 

of technology inside the classroom? … então a gente já comentou alguma coisa 

então você considera importante o uso de tecnologia dentro da sala de aula? [...]”. 

Se considerarmos a situação dessa aula e as discussões prévias que já haviam sido 

feitas acerca da tecnologia na sala de aula, além do infográfico do módulo (History of 

classroom technology), entendemos que esse tipo de tradução não seria necessária, 

uma vez que a APLI poderia ter questionado os alunos sobre essa atividade e, por 

meio da reação deles, ver se eles tinham compreendido ou não. 

Na continuação da atividade, vemos que há uma abertura para o 

poscicionamento de um aluno acerca do uso de internet na sala de aula “facilita 

aprender mais a pesquisar as coisas” / “porque um tongão que nem eu fica 

pesquisando outros baguio e não aprende nada [...]”. Tendo em vista o pouco 

domínio de língua inglesa por parte do aluno, suas colocações se dão em português 

e no final acontece uma nova mediação da APLI em português “[...] quem gostaria 

de adicionar/ quem acha que é uma coisa boa? [...]”. Ao dizer “quem gostaria de 

adicionar”, inferimos que a APLI considera a resposta do aluno correta e abre 

espaço para que outros alunos também se posicionem a respeito do tema, o que de 

fato acontece: 

Excerto 38 – APLI A – L1/L2: 

Aluna: porque têm coisas que o professor não consegue passar 
diretamente mas que você pode se beneficiar da tecnologia... tipo filme ou 
alguma coisa explicando ou falando as coisas que a gente não conseguiu 
entender 
APLI A: ótimo perfeito... 

(AULA 5) 

 

A aluna então se posiciona em português e a APLI externa uma avaliação 

positiva sobre a resposta dada “ótimo perfeito”. As respostas dos alunos, presentes 

nos excertos abordados, demonstram que eles compreenderam a atividade e 

teceram relações do texto com seus contextos. Todavia, percebemos que toda essa 

parte se dá novamente em língua materna. Uma vez que que o intuito é de ensinar 

inglês, acreditamos que a APLI poderia aproveitar melhor a atividade para trabalhar 

a língua. Os alunos poderiam ter sido requisitados a escreverem suas respostas em 

inglês, por exemplo. Outra maneira seria a de elaborar junto à turma uma resposta e 

escrito no quadro, o que aumentaria o uso de LI. 

O último excerto abordado nessa seção trata de uma parte do terceiro módulo 
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da SD, do APLI B. Nesse momento da aula, o APLI estava lendo a definição do que 

é um verbo frasal de acordo com um dicionário. 

 

Figura 06 – definição de phrasal verb – terceiro módulo da SD – APLI B. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 39 – APLI B – L1/L2: 

APLI B: então vamos lá a definição de phrasal verbs vamos tentar entender 
o que tá escrito aqui... lá na página treze todo mundo... read below the 
definition find on Oxford dictionary about phrasal verbs... o que significa 
read? ((conversas)) ... circulem a palavra read e escrevam leia... então 
vamos lá read below o que significa below?... abaixo então read below leia 
abaixo the definition... ok? a definição found encontrada on Oxford dictionary 
no dicionário Oxford o que significa about?...  
Aluno: sobre  
APLI B: very good excelent… 

(AULA 7) 

 

Nessa mobilização do gesto de regulação, o APLI B faz a leitura da definição 

em inglês “[...] read below the definition find on Oxford dictionary about phrasal verbs 

[...]” e então vai trabalhando no nível das palavras com os alunos “[...] circulem a 

palavra read e escrevam leia [...]”. Depois, o APLI faz a mesma coisa palavra por 

palavra, evidenciando essa forma de regular por meio da tradução de palavras e/ou 

de trechos. Dado o momento de trabalho com a SD, ou seja, a sétima aula, o que já 

sinaliza que a regência está se encaminhando para o final, entendemos que os 

alunos deveriam ter mais autonomia para buscar compreender os enunciados, 

definições ou informações presentes na SD. Os alunos ganham as traduções sem 

ter que realizar esforço cognitivo algum. 

Não obstante, salientamos que essa alta recorrência do português está 

estreitamente ligada ao baixo nível de proficiência dos alunos em relação ao inglês. 

Outros fatores são a experiência dos APLIs em reger uma turma e o nervosismo que 

também estão ligados entre si. A tradução imediata nos parece limitar os alunos que, 

por sua vez, não precisam se esforçar para compreender a atividade, o texto ou as 

partes da SD. Se de um lado temos os pontos negativos do uso da língua materna, 
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por outro lado podemos notar que ela ajuda a criar pontes e relações entre os 

conteúdos e age diretamente na zona de desenvolvimento proximal ZDP do aluno. 

Assim, embora os APLIs apresentem dificuldades em dosar a quantidade de língua 

materna nas aulas, ela se configura como uma parte importante de suas práticas e, 

provavelmente da prática dos professores em formação inicial, bem como parte das 

práticas observadas pelos APLIs nas aulas dos professores regentes, dado o 

contexto das escolas públicas em que atuam no estágio. 

Na próxima seção, trataremos do uso do quadro nas aulas dos APLIs como 

uma forma de regulação local.  
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3.2.2. Utilização do quadro para visualização da linguagem na forma escrita  

Assim como a regulação por meio do uso de língua materna para explicar a 

língua estrangeira, notamos que o quadro também se configura como uma das 

formas de se mobilizar esse gesto. Os alunos têm pouca domínio de língua e ainda 

mais no que tange à compreensão oral. Assim, essa mediação ajuda os alunos na 

compreensão e, por conseguinte, na superação de obstáculos. Nesta seção, 

abordaremos excertos que evidenciam essa prática do uso do quadro para 

visualização da linguagem escrita no agir didático dos APLIs.  

O primeiro excerto a ser discutido trata da primeira questão da avaliação 

diagnóstica, apresentada na figura 10, isso se deu na retomada da avaliação feita 

pela APLI na primeira aula gravada. Tal atividade prévia o reconhecimento do 

gênero infographics, lembrando que o infográfico utilizado nessa avaliação foi o How 

the world spends its time online: 

 

Figura 07 – questão número 01 da avaliação diagnóstica – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 40 – APLI A – uso do quadro: 

APLI A: Então qué/éh:: question number one/se vocês quiserem colocar lá 
a lápis ou pra vocês irem também... vocês podem colocar primeira 
resposta/podem colocar pode ser em português ou inglês is up to you... 
então pode ser... infográfico... or infographic... 

(AULA 1) 

No primeiro momento, a APLI corrigi apenas oralmente a questão, mas 

parece perceber que necessita ir ao quadro e escrever a palavra “[...] vocês podem 

colocar primeira resposta/podem colocar pode ser em português ou inglês is up to 

you... então pode ser... infográfico [...], em seguida a APLI vai ao quadro. Todavia, 

como havia dito à turma que eles poderiam escolher em qual idioma responder, 
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escreve em português “infográfico”; nisso, a APLI se dá conta da necessidade de 

escrever em inglês, uma vez que se trata de uma cognata “[...] or infographic [...]”. 

Essa é a única vez nessa aula que a APLI faz uso do quadro. 

Por outro lado, no excerto a seguir, podemos observar o APLI B fazendo a 

correção da primeira atividade do módulo 01, letra d. Toda a primeira atividade do 

módulo previa uma interpretação do infográfico The history of classroom technology 

em relação a aspectos contextuais do gênero. A pergunta em específico, conforme 

figura 12, trabalha com a capacidade de ação (1CA), que trata das inferências 

necessárias para o entendimento do contexto de produção do texto. 

 

Figura 08 – Letra d da atividade número 01 do primeiro módulo da SD– APLI B. 

 

Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 41 – APLI B – uso do quadro: 

APLI B: vamos tentar pensar em português daí depois a gente elabora em 
inglês quem será que tem interesse em ler infográficos ((conversas)) ... 
vamo lá gente... preciso de participação 
Aluno: os alunos sei lá 
APLI B: quem? 
Aluno: os alunos... jovens 
APLI B: jovens... alunos quem mais? 
Aluna: professores 
APLI B: professores... quem mais? ((conversas)) ...  vamos tentar escrever 
essas palavras em inglês então? essas que a gente conhece... vamo lá 
então 
Aluno: teacher 
APLI B: hã? 
Alunos: teacher 
APLI B: teachers yes 
Alunos: students (conversas e barulho))  
APLI B: ((professor B circula na sala acompanhando o desenvolvimento da 
atividade)) ... eu coloquei aqui no quadro duas respostas que talvez possam 
ser interessante aqui pra letra D... people interested in the theme... o que 
que é isso o que que tá escrito aqui em português? 
Aluno: pessoas interessadas no tema 
APLI B: pessoas interessadas no tema... the other one people who reflect 
about education... pessoas que o quê? 
Aluno: ((incompreensível)) sobre educação 

(AULA 1) 

 

Diferente da APLI A, após dar o tempo para os alunos responderem a 

questão, o APLI B vai ao quadro e escreve “people interested in the theme” e 
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“people who reflect about education”. Depois, explica para os alunos e discute com 

eles o significado das respostas “[...] eu coloquei aqui no quadro duas respostas que 

talvez possam ser interessante aqui pra letra D... people interested in the theme... o 

que que é isso o que que tá escrito aqui em português?”. Os quadros verde, negro 

ou interativo fazem parte da prática de sala de aula, essa ação ajuda os alunos na 

comprensão da língua a ser trabalhada, funcionando como uma ferramenta, uma vez 

que os alunos muitas vezes conhecem uma palavra, mas não sabem escrevê-la. No 

agir dos APLIs essa forma de regulação é constante, embora eles façam uso de 

maneira diferente, como nos excertos observados, bem como nos próximos 

excertos. 

A seguir, temos o momento em que a APLI A está fazendo a leitura do 

infográfico do módulo um History of classroom technology e tenta, ao mesmo, tempo 

fazer a compreensão do texto e chamar a atenção dos alunos para elementos 

composicionais do gênero:  

 

Figura 09 – leitura do infográfico The history of classroom technology – APLI A. 

 

Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 42 – APLI A – uso do quadro: 

APLI A: I thought it is nice… seria legal se vocês já fossem anotando... the 
parts of the infographic... ok então vamos lá... vamos identificar o título... 
vocês podem ou circular ou sublinhar... e do ladinho vocês coloquem title... 
ou então título... ((conversas e barulho)) ok the second part is the lead... 
vamos lá deixa eu anotar pra vocês ((APLI vai até o quadro e escreve lead... 
depois de um tempo volta ao outro lado do quadro e escreve title e lead 
novamente)) ... who can summarize resumir o que tá aqui na second part no 
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lead quem entendeu o que está escrito aqui nessa segunda parte? ... 
((silêncio)) vocês conseguiram identificar alguma palavra/ vocês circularam 
alguma palavra nesse/ ali no lead? ...  quem circulou alguma palavra no 
lead? ... ((silêncio)) ninguém circulou palavra nenhuma? ... teacher vocês 
lembram o que é teachers? 
Alunos: professores 
APLI A: e vocês não circularam teachers ((risos)) ... então óh diz assim 
teachers teach and students... LEARN... o que é learn? ... ((silêncio)) 
aprendem... 

(AULA 3) 
 

A APLI usa o quadro para falar das partes do infográfico “title” e “lead” e, no 

seguimento da aula, ela aborda os “blocks of information”. Como discutimos na 

seção 3.1. esses elementos não faziam parte dos objetivos do primeiro módulo e a 

APLI não explica nenhum deles. No que remete ao “título”, os alunos já estão 

familiarizados, uma vez que isso é recorrente em inúmeros gêneros, mas o “lead” é 

um aspecto bem específico de alguns gêneros, incluindo os infográficos. O quadro 

serve para mostrar para os alunos essas palavras e a APLI demonstra dificuldades 

em usá-lo, pois começa a escrever do lado direito e então reflete e se movimenta 

para o lado esquerdo.  

Se considerarmos o início de seu trabalho, em que o uso do quadro era 

bastante tímido, a APLI vai, ao longo das aulas, fazendo um uso mais recorrente 

desse tipo de regulação. Contudo, o quadro fica limitado a respostas curtas e 

palavras isoladas. Em contrapartida, se considerarmos o trabalho do APLI B, vemos 

um progresso em relação à recorrência do uso do quadro, mas também da maneira 

como usá-lo, conforme o excerto a seguir que ocorreu na quinta aula do APLI B. 

Nesse momento, ele está trabalhando com o segundo módulo da SD e procura 

abordar os elementos composicionais do gênero, o infográfico usado para discussão 

é o Internet of things + the mobile future: 

 

Figura 10 – Exploring the structure – segundo módulo da SD– APLI B. 
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Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 43 APLI B – uso do quadro: 

APLI B: ((APLI organiza um esquema no quadro na forma de pirâmide pra 
evidenciar as partes do infográfico)) ... então eu quero que a gente tente 
entender o texto como se fosse uma pirâmide... a medida que a gente sobre 
a gente tá na base da pirâmide a gente têm informações mais gerais... mais 
informação a gente têm... quanto mais pro topo da pirâmide a gente vai... 
menos informação a gente têm... isso significa que as informações estão 
mais sumarizadas... estão mais resumidas... então a gente têm o título... 
que ele fala muito sobre o texto... então a gente lê o título e geralmente o 
título é de uma linha como a gente vê ali nos textos e a gente já sabe sobre 
o que o texto vai se tratar... o lead como o aluno A ajudou a gente a ler ele 
sumariza sobre o que o texto vai se tratar de uma forma um pouquinho 
maior... então se a gente der uma olhadinha aqui oh no... nesse texto que a 
gente leu aqui a gente têm o título certo... logo aqui embaixo a gente têm o 
lead que sumariza as informações que vêm logo depois... 

(AULA 5) 

 

Percebemos que o APLI conecta os conteúdos já observados “[...]o lead como 

o aluno A ajudou a gente a ler ele sumariza sobre o que o texto vai se tratar de uma 

forma um pouquinho maior [...]”, e utiliza o esquema para mostrar como esses 

elementos (title, lead, blocks of information) contribuem na construção de 

significação no infográfico: 

 

Figura 11 – ilustração do esquema organizado no quadro pelo APLI B. 

 

 

 

 

 

 

 

TITLE 

LEAD 

BLOCKS OF  
INFORMATION 



165 
 

Fonte: construído pelo autor com base na gravação da aula 5 do APLI B. 

 

Dessa forma, o quadro se torna uma maneira de ilustrar a complexidade das 

partes que compõem os infográficos. Essa estratégia cria uma esquematização que 

facilita a compreensão dos alunos, uma vez que o APLI tece relações entre essas 

partes e o significado que elas ajudam a construir dentro do gênero. Esse esquema 

certamente demandou o estudo e o planejamento por parte do APLI, o que enfatiza 

a importância de planejar e a influência disso em relação ao agir em sala de aula e 

nas interações visando ao ensino. 

Na confluência das aulas, fica evidente que o quadro é uma forma de regular 

o aprendizado e percebemos essa mobilização do gesto de regulação em toda a 

prática dos APLIs, como já supracitado nessa seção. Quanto à forma de usar o 

quadro, notamos que há mais de uma possibilidade, dependendo do que o professor 

pretende. Nas aulas da APLI A, a regulação por meio do quadro vai se tornando 

cada vez mais recorrente; no entanto, se limita à escrita das respostas das 

atividades e a plavras isoladas e suas traduções. Já na aula do APLI B, o uso do 

quadro é mais complexo e geralmente está atrelado à discussão do infográfico como 

um todo, na construção do sentido e, também, a esquemas que buscam facilitar a 

compreensão. Enfatizamos novamente que a experiência dos dois APLIs é 

consideravelmente diferente, pois, enquanto o APLI B foi pibidiano e trabalhou em 

uma escola particular de idiomas, a APLI A tinha apenas as experiências de estágio, 

o que interfere diretamente nos seus agires. 

Na próxima seção, abordaremos a mobilização do gesto didático de regulação 

local por meio da repetição. 
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3.2.3. Repetição  

Outra maneira de mobilizar o gesto didático de regulação local foi percebida 

pelo uso de repetição de palavras. A repetição é algo categórico em uma aula de 

língua estrangeira e serve para que os alunos possam se apropriar da pronúncia e 

do significado de palavras. Ademais, essa intervenção serve para estabelecer a 

interação entre os turnos de fala do professor e dos alunos, embora de maneira 

suscinta. Apontamos também, no estudo em tela especificamente, que faremos uso 

diferenciado de repetição e reiteração. Este será discutido na próxima seção, mas 

a título de diferenciação, chamaremos de repetição quando os APLIs solicitam aos 

alunos que repitam determinada palavra e de reiteração quando os APLIs reiteram o 

que os alunos disseram, ao passo que essa diferença ficará clara na medida em que 

os excertos forem apresentados nessa e na subseção seguinte. 

Na sinopse apresentada no quadro 10, da seção 3.1, primeira aula da APLI A, 

não encontramos nenhum exemplo dessa forma do gesto de regulação por meio de 

repetição. Acreditamos que repetir as palavras em outro idioma leva os alunos, aos 

poucos, à familiarização com o vocábulo e, assim, entendemos que essa prática, 

além de se configurar como uma maneira de regular o aprendizado, é um processo 

importante na aquisição de uma língua estrangeira. A seguir, apresentamos um 

excerto que exemplifica esse gesto. O excerto trata de uma atividade do primeiro 

módulo da SD do APLI B que visa a trabalhar as capacidades linguístico-discursivas, 

de apropriação de novo vocabulário para facilitar e/ou melhorar a compreensão de 

um texto: 

 

Figura 12 – Atividade 02 do primeiro módulo Improving Vocabulary– APLI B. 
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Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 44 – APLI B – repetição: 

APLI B: so let’s/let’s say these words in English... magazines 
Alunos: magazines 
APLI B: magazines 
Alunos: magazines 
APLI B: everybody... magazines 
Alunos: magazines 
APLI B: newspapers 
Alunos: newspapers 
APLI B: internet 
Alunos: internet 
APLI B: television 
Alunos: television 
APLI B: again magazines 
Alunos: magazines 
APLI B: newspapers 
Alunos: newspapers 
APLI B: internet 
Alunos: internet 
APLI B: television 
Alunos: television 
APLI B: excellent very good... 

(AULA 2) 
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O APLI utiliza o comando apenas em inglês para que os alunos repitam as 

palavras “so let’s/let’s say these words in English [...]”; isso possivelmente mostra 

que os alunos já entendem quando precisam repetir o que o professor pede. Na 

sequência, o APLI pede que os alunos repitam mais de uma vez as palavras 

“magazines, newspaper, internet, television”. No meio da regulação, ele chama a 

atenção para a participação de todos “everybody” e os alunos também 

compreendem que está implícito que o APLI deseja que eles participem mais 

ativamente da atividade. 

Seguidamente, apresentamos um dos poucos momentos em que esse tipo de 

regulação aconteceu na prática da APLI A. Ela chama a atenção dos alunos para a 

atividade 13 do primeiro módulo, que visava à retomada de vocabulário do 

infográfico da página quatro History of classroom technology e pede que os alunos 

repitam: 

 

Figura 13 – Atividade 13 do primeiro módulo Improving Vocabulary– APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 45 – APLI A – repetição: 
APLI A: para finalizar we are going to repeat the words… go to page four 
again… this is the infographic… and let’s repeat the words… ok? ((risos)) … 
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let’s do it very fast history… REPEAT history 
Alunos: history 
APLI A: classroom 
Alunos: classroom 
APLI A: technology 
Alunos: technology 
APLI A: hornbook 
Alunos: hornbook 
APLI A: school slate 
Alunos: chalkboard 
APLI A: chalkboard 

(AULA 6) 

 

Como citado, essa foi uma das escassas vezes que a APLI usou a repetição 

como uma forma de regular o aprendizado dos alunos. A APLI também enfatiza que 

isso será feito de maneira bem rápida “[...] let’s do it very fast [...]”; essa pressa em 

terminar logo a atividade nos remete novamente ao tempo. Ambos os APLIs 

costumavam acelerar o andamento das aulas e, por vezes, chegavam até trabalhar 

de maneira bastante superficial algumas atividades para que pudessem seguir 

adiante na SD. Essa prática se justifica pelo curto período de regência, em que os 

APLIs constumam priorizar a quantidade de conteúdo trabalhado, no lugar da 

qualidade com que cada aspecto é tratado. Enquanto professores de língua, 

acreditamos que esse tempo dedicado a uma determinada atividade não é perdido, 

pelo contrário, ele dá oportunidade de reflexão sobre à língua por parte dos alunos. 

Adiante, apresentamos mais um excerto do APLI B, em que ele está 

trabalhando o terceiro módulo da SD, mais especificamente sobre phrasal verbs. 

Isso foi uma atividade que não estava na SD, o APLI fazia a ação em frente da turma 

e eles precisavam dizer qual era o verbo frasal que correspondia a essa ação: 

 

Excerto 46 – APLI B – repetição: 
APLI B: sit down ok? ... let's go everybody sit down 
Alunos: sit down 
APLI B: sit down 
Alunos: sit down 
APLI B: ok so I am ((risos)) … I am sitting down ok? 

(AULA 8) 

 

Percebemos que a repetição realmente estabelece os turnos de fala e, ao 

mesmo tempo, promove a interação entre o APLI e os alunos. Na prática de sala de 

aula do APLI A, sentimos a ausência desse gesto e isso provavelmente se dá por 

sua pouca experiência, mas também parece haver uma falta de planejamento e 

reflexão sobre essas estratégias durante a aula. Ainda assim, temos essa outra 
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forma de mobilização do gesto didático de regulação local que embora pareça algo 

simples em uma aula de língua estrangeira, tem um papel muito importante para o 

aprendizado e a familiarização dos alunos com o idioma estudado. Essa prática é 

importante até mesmo para o aparelho vocal dos alunos, que precisam muitas vezes 

produzir sons que não usamos na língua portuguesa, como é o caso do /θ/ e do /ð/ 

presentes nas palavras think e brother respectivamente, por exemplo. 

Na próxima seção, trataremos da ocorrência do gesto didático de regulação 

local por meio da reiteração. 
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3.2.4. Reiteração 

Nessa seção, trataremos do que chamamos de reiteração. Essa mediação 

caracteriza uma forma de mobilização do gesto didático de regulação local em que o 

APLI busca conduzir a argumentação e as reiterações servem como um método 

para reafirmar o que os alunos disseram ou para contestá-los e fazer com que 

repensem nas suas colocações. Essa condição está atrelada também à entonação 

na fala dos APLIs.  

No excerto abaixo, a APLI A está fazendo a retomada da letra d, da terceira 

questão da avaliação inicial. A atividade procura abordar elementos composicionais 

do gênero, conforme figura 14. 

 

Figura 14 – questão número três da avaliação diagnóstica – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 47 – APLI A – reiteração: 

APLI A: o que que vocês entendem por pho-to? ... o que que é uma foto pra 
vocês?  
Aluno: (quando pega uma câmera) 
APLI A: quando você pega uma câmera do celular e tira uma foto em si... 
aqui tem alguma foto? 
Alunos: não 
APLI A: NÃO... então a primeira opção a gente não considerou correta... 

(AULA 1) 

 

A APLI primeiramente indaga aos alunos “o que que vocês entendem por pho-

to? ... o que que é uma foto pra vocês?”. Então os alunos respondem “quando pega 

uma câmera” e a APLI então reitera o que eles disseram e complementa “quando 

você pega uma câmera do celular e tira uma foto em si [...]”, depois, lança uma 

pergunta novamente “[...] aqui tem alguma foto?”. Essa reiteração mostra aos alunos 

que a resposta dada por eles está correta e que a partir dessa resposta, pode-se 

estabelecer relações com outros aspectos, criando novas significações. 
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O excerto subsequente mostra outro exemplo de regulação por meio da 

reiteração. O APLI B, nesse caso, está trabalhando com o título do infográfico The 

history of classroom technology. Ele faz a leitura do título e, depois, vai discutindo as 

palavras que o compõem.  

 

Figura 15 – Leitura do infográfico The history of classroom technology – APLI B. 

 

Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 48 – APLI B – reiteração: 

APLI B: então o que significa history of classroom techcnology em 
português? 
Alunos: história 
APLI B: {história... história do quê? 
Alunos: {tecnologia 
APLI B: {tecnologia 
Alunos: {na sala 
APLI B: {na sala de aula... 

(AULA 1) 
 

Notamos que o APLI inicia o excerto fazendo um questionamento à classe 

“então o que significa history of classroom technology em português?”. Os alunos, 

em contrapartida, usam a primeira cognata que aparece “history” e dizem “história”. 

O APLI então reitera “história” e, em seguida, como fez o APLI A, após a reiteração 

lança uma nova pergunta “[...] história de quê?”. A turma vai dando as respostas e 

ele reiterando. Nisso, fica evidente que os alunos percebem que por meio da 

regulação por reiteração, o APLI está confirmando que suas respostas estão 

corretas e eles vão compreendendo o significado do título.  

Na sequência da discussão, apresentamos um novo excerto da APLI A, em 

que ela discute com os alunos a atividade 02, do primeiro módulo da SD e a 

reiteração se faz presente: 

 

Figura 16 – Atividade 02 do primeiro módulo da SD – APLI A. 
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Fonte: SD construída pelo APLI. 

 
Excerto 49 – APLI A – reiteração: 

Aluna: a gente escreveu assim que a tecnologia pode ser entendida como 
novas ideias para melhorar a comunicação entre todos 
APLI A: good... tecnologia também é comunicação... é verdade... 

(AULA 2) 
 

Percebemos então que a APLI reitera o que a aluna fala sobre a relação entre 

tecnologia e comunicação “[...] tecnologia também é comunicação [...]” e 

complementa “[...] é verdade [...]”. Esse tipo de reiteração é frequente nas aulas da 

APLI A, do mesmo modo que do APLI B. No entanto, o APLI B costuma quase 

sempre questionar os alunos após reiterar o que eles falam, como podemos ver no 

excerto abaixo: 

 

Figura 17 – Leitura do infográfico The history of classroom technology – APLI B. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 50 – APLI B – reiteração: 

APLI B: ah:: um pouquinho aqui mais pra baixo... tem um cognato... o que 
significa? 
Alunos: (projetor) 
APLI B: projetor de quê? 
Alunos: (de filme) 
APLI B: projetor de filme  

(AULA 1) 

 

Notamos que o APLI reitera e faz a pergunta buscando verificar se os alunos 

compreenderam a próxima palavra “projetor de quê?”. Depois, ele reitera novamente 

para atestar que a resposta está correta. Essa forma de regular permeia todo o 

trabalho de ambos os APLIs. Contudo, no excerto que segue, a reiteração acontece, 
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mas visa a mostrar que os alunos precisam repensar suas respostas. Esse excerto 

se deu quando na atividade 16 do segundo módulo da SD, em que a APLI A 

mostrava infográficos diversos para os alunos e eles precisam categorizá-los de 

acordo com o tipo de informação presente nesses textos (useful bait, 

versus/comparison, road map, timeline, heavy data, e visualized article): 

 

Figura 18 – Atividade 16 do segundo módulo da SD – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 51 – APLI A – reiteração: 
APLI A: [...] o primeiro pessoal letter A... o que que vocês colocaram? 
Aluno: visualized article  ((aluno pronuncia de maneira errada)) 
Alunos: visualized article 
APLI A: visualized article? 
Alunos: NÃO 
APLI A: quem colocou diferente? ((silêncio)) quem colocou heavy data? ... o 
que que vocês acham pessoal... esse infográfico ele tá saturado de 
informação ele tem bastante informação? ... sim ou não? 
Alunos: sim 
APLI A: então dos layouts que a gente viu... o que:: provavelmente se 
encaixa melhor é o heavy data [...] 

(AULA 6) 

 

A esquerda da figura 18, observamos o infográfico How the world spends its 

time online, mas o foco dessa parte da aula estava sobre a atividade 16 em que a 

APLI projetou vários infográficos diferentes para que os alunos os categorizassem. O 

primeiro deles os alunos categorizaram erroneamente como visualized article; nisso, 

a APLI reitera a resposta dos alunos os questionando “visualized article?”. A 

entonação da voz da APLI e sua expressão facial mostram aos alunos que a 

resposta está errada e, então, a APLI chama a atenção deles sobre a grande 

quantidade de informação presente no infográfico, o que o caracterizava como heavy 
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data. Diferentemente dos primeiros excertos, o excerto 51 demonstra uma forma 

diferente de regular pela reiteração que não intenta reafirmar o que os alunos 

argumentaram, mas sim fazê-los reavaliar as suas respostas. Assim sendo, 

podemos afirmar que a reiteração constitui parte importante do agir didático dos 

APLIs. Essa forma de regulação pode se dar de maneira positiva, negativa ou de 

dúvida e essas diferentes maneiras estão condicionadas ao agir do professor, na 

entonação de sua voz e sua expressão facial. 

Finalmente, passamos a última forma de mobilização do gesto didático de 

regulação que percebemos ao longo da análise dos dados, que é dos tipos de 

perguntas feitas pelos APLIs para os alunos. 
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3.2.5. Tipos de perguntas 

Os tipos de perguntas utilizadas pelos APLIs no decorrer das aulas também 

caracterizam uma forma de mobilizar o gesto didático de regulação local. Essas 

perguntas estão presentes em toda a prática e servem para checar se os alunos 

estão seguindo o raciocínio, se compreenderam ou se apresentam dificuldades em 

relação a algum aspecto ou vocabulário presente na SD e, também, para fazê-los 

refletir sobre os textos e as relações do gênero ou de seus elementos com o 

contexto. O tempo também está atrelado a essa categoria de regulação, pois, 

dependendo do tipo de pergunta, os alunos precisam de mais ou menos tempo para 

elaborarem suas respostas. Percebemos que as perguntas sobre vocabulário e para 

averiguação se os alunos estão acompanhando a aula não necessitam de um 

grande tempo para resposta. Em contrapartida, as perguntas mais complexas 

exigem maior engajamento e esforço cognitivo, o que consequentemente requer 

mais tempo, além de demandar mais explicações por parte do professor. 

No excerto a seguir, a APLI A está discutindo com os alunos a primeira 

atividade do módulo um, que objetiva o reconhecimento do gênero infográfico: 

 

Figura 19 – Atividade 01 do primeiro módulo da SD – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 52 – APLI A – tipos de perguntas: 
APLI A: então first question have you ever seen one então vocês já viram 
algum infográfico? ((conversas)) ... já né? ... então se vocês fizeram a 
avaliação vocês já viram um infográfico já haviam dito que tinham visto em 
livros didáticos... na internet então todo mundo aqui a gente já pode dizer 
que viu infográfico... certo? ... agora where you can find them? 

(AULA 1) 

 

No trecho apresentado, percebemos que a APLI faz a pergunta, mas não dá 

tempo para os alunos responderem “então first question have you ever seen one 

então vocês já viram algum infográfico? ((conversas)) ... já né? [...]”. Considerando 

que o gênero é algo consideravelmente novo para os alunos, acreditamos que eles 

precisariam de um tempo para responder a pergunta, uma vez que precisam 
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reconhecer um gênero do qual muitos do deles têm pouco ou nenhum conhecimento 

a respeito. Esse tempo, ou melhor, a falta dele pode se justificar aqui por ser a 

primeira atividade da sequência didática. Isso pode estar conectado a vários fatores 

no decorrer da aula, tais como o nervosismo por parte da APLI ou por parte dos 

alunos que ficam constrangidos de participar. Na sequência do excerto, a APLI 

acaba dando também parte da resposta da próxima questão  “[...] já haviam dito que 

tinham visto em livros didáticos... na internet [...]”. A falta de tempo acarreta em uma 

atividade pouco produtiva, já que os alunos não tiveram tempo de pensar sobre a 

questão. 

No próximo excerto, vemos o mesmo acontecer na prática do APLI B. Nesse 

dado momento da aula, ele estava fazendo teminando a leitura do infográfico Mobile 

phone phrasal verbs, do terceiro módulo da SD. Nessa parte do trabalho, o foco 

estava sobre os aspectos linguístico-discursivos: 

 

Figura 20 – Leitura do infográfico Mobile phone phrasal verb – APLI B. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 53 – APLI B – tipos de perguntas: 
APLI B: eu tenho medo que tenha ficado muito superficial a leitura desse 
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texto mas a gente precisa continuar ok? ... nós vamos dar continuidade 
agora... antes de mais nada alguma dúvida nesse texto? 
Alunos: algumas 
APLI B: algumas nós temos mas nós vamos continuar trabalhando com ele 
daqui pra frente... mas eu quero saber no que significam as palavras... ok? a 
gente conseguiu trabalhar mesmo que rapidinho eu não sei se vocês 
fizeram anotações... fizeram? ((conversas e barulho)) ... e agora a gente vai 
entrar numa parte um pouquinho complexa...  

(AULA 7) 

 

No excerto, percebemos que o APLI está checando se os alunos seguiram a 

leitura e reconhece que talvez ela não tenha se aprofundado no texto “eu tenho 

medo que tenha ficado muito superficial a leitura desse texto mas a gente precisa 

continuar ok? [...]”. O fator tempo aqui é crucial, uma vez que o APLI tenta acelerar a 

leitura para poder focar em aspectos gramaticais, como os phrasal verbs e também 

os tempos verbais infinitivo e presente simples em inglês. Em seguida ele pergunta 

se os alunos tiveram alguma dúvida e os alunos respondem que “algumas”; no 

entanto, o APLI continua aula e não discute as possíveis dúvidas. Acreditamos que 

nesse momento de compreensão do texto, o trabalho de tradução de palavras e 

vocabulário não ajuda muito os alunos. A discussão provavelmente seria mais 

profícua se o APLI cedesse alguns minutos para os alunos poderem sanar suas 

dúvidas. 

O terceiro excerto apresentado nessa seção mostra um trecho em que a APLI 

A está trabalhando com a primeira questão da avaliação diagnóstica, na qual os 

alunos precisam reconhecer o gênero textual e a APLI chama a atenção deles para 

a fonte presente no final do infográfico. 

 

Figura 21 – questão número 01 da avaliação diagnóstica – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 
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Excerto 54 – APLI A – tipos de perguntas: 

APLI A: ISSO... gráfico com informações... exatamente very good... até se 
vocês perceberem ((conversas e barulho)) ... aqui bem embaixo na/na/ on 
the first page diz assim oh source... ali no source ele diz... que é um o quê? 
... infographic... então talvez alguns pudessem ter induzido que fosse 
infográfico por causa dessa informação [...] 

(AULA 1) 

 

A APLI focaliza a atenção da turma para a fonte do texto, e os questiona 

sobre qual gênero se trata “[...] ali no source ele diz... que é um o quê? [...], e em 

seguida ela mesmo responde que é um infográfico sem dar tempo para os alunos. A 

retomada da avaliação diagnóstica seria possivelmente mais proveitosa se a APLI 

deixasse que os alunos lessem a fonte e percebessem que se tratava de um 

infográfico.  

Os excertos apresentados até aqui foram escolhidos exatamente por 

evidenciarem partes do trabalho que os APLIs não forneceram tempo para que os 

alunos refletissem sobre as atividades. Esse tempo de espera após fazer uma 

pergunta para a classe é um ponto bastante difícil de se lidar para um professor com 

pouca experiência em sala de aula. Muitas vezes o professor iniciante entende o 

silêncio como uma falta de engajamento ou de interesse por parte dos alunos. Não 

obstante, dependendo do tipo de questionamento, o aluno precisa de tempo e isso 

não significa que ele esteja disperso ou desinteressado, o silêncio é algo que faz 

parte do aprendizado, ainda mais se tratando de alunos com pouco domínio do 

idioma estrangeiro, que precisam de mais esforço cognitivo em atividades que 

demandam compreensão e não a mera cópia de parte do texto ou localização de 

uma palavra específica. 

A seguir, apresentamos excerto em que os APLIs concedem tempo para os 

alunos refletirem e responderem as indagações propostas na atividade. No primeiro 

excerto, temos um momento da quinta aula da APLI A, em que ela visa a discutir a 

atividade 11 do primeiro módulo, que se refere sobre a importância da tecnologia na 

sala de aula: 

 

Figura 22 – Atividade 11 do primeiro módulo da SD – APLI A. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 
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Excerto 55 – APLI A – tipos de perguntas: 
APLI A: quem não considera importante a tecnologia dentro da sala de 
aula? 
Aluno: tem ponto positivo e ponto negativo né? ((conversas)) 
APLI A: que tipo de ponto negativo você tá se referindo aí? ((silêncio)) 
Aluno: porque eu acho que depende do lugar/ da internet... 
APLI A: {por que vocÊ acha que é uma coisa BOA ter isso dentro da sala 
de aula? ((silêncio)) 
Aluno: facilita aprender mais a pesquisar as coisas 
APLI A: e por que que não é uma coisa boa o uso dessas tecnologias? 
((risos)) 
Aluno: porque um tongão que nem eu fica pesquisando outros baguio e não 
aprende nada ((risos)) 
APLI A: ele que tá falando oh ((risos)) ...  quem gostaria de adicionar/ quem 
acha que é uma coisa boa?... quem gostaria de compartilhar a resposta? ... 
((silêncio)) meninas vocês não participaram ainda hoje... vai eu quero que 
vocês participem eu quero ouvir o que vocês têm pra falar... por que vocês 
acham que a tecnologia dentro da sala de aula é uma coisa boa? ((silêncio)) 
Aluna: porque têm coisas que o professor não consegue passar 
diretamente mas que você pode se beneficiar da tecnologia... tipo filme ou 
alguma coisa explicando ou falando as coisas que a gente não conseguiu 
entender 
APLI A: ótimo perfeito... 

(AULA 5) 
 

Percebemos no excerto que há vários momentos de silêncio, mas que a APLI 

aguarda até que o aluno questionado responda. Depois, a APLI questiona outra 

aluna e espera até que ela dê a resposta. Esses momentos de discussão, embora 

todos em língua materna, vão aumentando no decorrer das aulas da APLI, 

evidenciando uma segurança maior em lidar com o silêncio e a paciência para 

esperar que os alunos reflitam sobre a pergunta. No excerto que segue, vemos um 

momento semelhante a este na terceira aula do APLI B, no momento em que ele 

está questionando os alunos sobre o que eles entendiam como tecnologia antes da 

leitura do infográfico History of classroom technology, presente no primeiro módulo 

da SD: 

 

Figura 23 – Atividade 06 do primeiro módulo da SD – APLI B. 

 
Fonte: SD construída pelo APLI. 

 

Excerto 56 – APLI B – tipos de perguntas: 

APLI B: [...] na seção de improving vocabulary... queria saber se vocês ali 
responderam a última pergunta que é a número cinco... what did you 
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understand as technology before reading the text? ... o que vocês entendiam 
antes de ler o texto... vocês conseguiram responder essa pergunta? 
Alunos: não 
APLI B: não? ... então eu vou dar um minutinho pra que vocês pensem e 
escrevam o que vocês entendiam por tecnologia antes da gente começar a 
ler esse texto [...] 

(AULA 3) 

 

No excerto, notamos que o APLI faz a pergunta para os alunos “[...] vocês 

conseguiram responder essa pergunta? [...]” e por se tratar de uma pergunta 

bastante complexa e pela resposta dos alunos “não”, o APLI decide dar um tempo 

para que os alunos pensem e elaborem suas respostas “não?... então eu vou dar um 

minutinho pra que vocês pensem e escrevam o que vocês entendiam por tecnologia 

antes da gente começar a ler esse texto [...]”. Depois desse tempo, houve uma 

discussão acerca da atividade e alguns alunos compartilharam suas respostas. Isso 

reforça a ideia de que o tempo é crucial para que o aluno possa ter um melhor 

proveito das argumentações; do contrário, essas perguntas feitas pelos APLIs ficam 

perdidas. 

Retomando essa questão do tempo, ambos os APLIs tiveram dificuldade em 

lidar com esse princípio. Algumas vezes eles apressavam os alunos para poderem 

alcançar os objetivos propostos nos planos de aula. Isso por vezes acarretava em 

uma discussão superficial com os alunos ou até mesmo a não discussão de partes 

importantes. Outras vezes, os próprios APLIs forneciam as respostas para acelerar o 

andamento da aula. Acreditamos que esse seja um ponto a ser repensado nas 

práticas de formação docente. Esse controle sobre o tempo de espera e do ritmo de 

andamento da aula são saberes que os APLIs precisam desenvolver nas suas 

práticas, mas isso é algo que somente a experiência em situações reais de ensino e 

a reflexão sobre seus agires podem lhes trazer. Portanto, isso justifica a formação de 

professores reflexivos que conheçam o material e que tenham capacidades e 

saberes para avaliar esses dispositivos didáticos. 

No que tange à categorização do gesto de regulação local (uso de L1 para 

ensinar L2, uso do quadro para visualização da linguagem escrita, repetição, 

reiteração e tipos de pergunta), elas se dão apenas a título de didatização. Durante a 

prática de sala de aula essa maneiras de regulação estão imbricadas umas as 

outras, por exemplo, no mesmo momento da aula, podemos notar o uso do quadro 

em combinação com a língua materna para explicar algo ou tecer relações com a 

língua estrangeira, além da repetição de alguma(s) palavra(s). Isso nos mostra que 
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essas diversas possibilidades de acionar o gesto de regulação são indissociáveis e 

integram e, ao mesmo tempo, constituem o agir dos APLI em sala de aula. Dentro 

dessa complexidade dos gestos didáticos se articula um campo profícuo para o 

entendimento mais profundo do agir didático e, possivelmente, nos aponta um 

caminho para (re)pensarmos nas práticas de formação incial de professores de 

língua inglesa. 

Ao refletirmos sobre todos os prismas discutidos neste capítulo, concebemos 

que o trabalho dos APLIs e, por conseguinte, os gestos didáticos mobilizados nos 

processos se assentam sobre a forma como o trabalho foi planejado e estruturado e 

também em suas experiências. Contudo, existem diversas maneiras de se trabalhar 

com uma mesma atividade, até o mesmo professor trabalhando em turmas 

diferentes acaba por mudar parte de sua aula. Os gestos didáticos não podem ser 

encarados como um guia baseado nas ações de um professor experiente que deve 

ser seguido à risca nas práticas de sala de aula, mas sim como um caminho para se 

entender melhor como se configura o agir docente em determinadas situações e 

pode servir principalmente para os professores em formação inicial e que não 

possuem experiência efetiva alguma na docência. 

Os gestos didáticos também estão em consonância com os saberes docentes, 

uma vez que os APLIs precisam entender diversos conhecimentos distintos a fim de 

alcançar uma boa prática na sala de aula. Entre esses saberes podemos citar o 

contexto, pois os APLIs precisam entender os documentos oficiais para alinharem 

seus trabalhos, além de entenderem o contexto escolar e assim, poderem lidar com 

particularidades pedagógicas e didáticas. Também precisam alinhar-se aos saberes 

metodológicos, ou seja, para ensinarem uma língua precisam de uma base teórica 

do gênero mediante a proposta do modelo didático e a transposição para a SD, além 

da complexidade da língua alvo, no caso o inglês.  

Ademais, os APLIs têm que compreender os recursos para poderem 

selecionar os infográficos e preparar as atividades que compõem a SD. Eles ainda 

devem apreender questões de planificação para que possam identificar e planificar 

os conteúdos de maneira sistematizada e que façam sentido dentro do material, bem 

como no encaminhamento da regência. No período de regência, os APLIs têm que 

estabelecer relações entre os conteúdos, gerenciar a turma e promover interação 

com os alunos. Na SD sobre os infográficos, faz-se necessário também uma visão 

holística de todos os saberes e, ainda, os APLIs precisam tecer relações entre os 
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infográficos retirados da circulação social com os conteúdos a serem ensinados sem 

que o gênero perca sua essência de comunicação e suas características. 

Todos esses saberes citados afetam, como pudemos ver nas análises, o agir 

didático dos APLIs e, consequentemente, seus gestos didáticos. O estágio precisa 

dar conta de todo esse emaranhado de conhecimentos para formar um novo 

docente e os gestos se caracterizam, então, como um plausível caminho para que 

possamos, ao menos em parte, entender essa complexidade que é a formação 

inicial de professores de língua inglesa e a sala de aula. 

Passemos agora para a síntese deste capítulo. 

 

 

3.3. Síntese do capítulo 

No presente capítulo, buscamos mapear os gestos didáticos fundamentais 

nas práticas de sala de aula dos APLIs. Isso se deu por meio da construção da 

macroestrutura e das sinopses de suas aulas durante o período de regência de 

estágio. A partir dessas análises, pudemos perceber que o gesto de regulação local 

se dava de diferentes maneiras e, assim, buscamos categorizá-lo. Todas essas 

perspectivas nos levaram à compreensão de que os gestos estão diretamente 

ligados às capacidades de linguagem e aos saberes docentes e, desta forma, em 

uma relação intrínseca e extremamente complexa, essas dimensões constituem o 

trabalho do professor em sala de aula. Essa perspectiva apresentada do trabalho 

realizado em sala de aula pode servir como um instrumento para os professores em 

formação incial ou continuada como uma forma de observar diferentes posturas do 

professor de língua inglesa ao lidar com diferentes elementos que constituem as 

práticas de ensino.  

Prontamente, discutiremos as considerações finais desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de tecer as considerações para o nosso estudo, retomaremos de 

maneira breve as motivações que nos levaram a desenvolver esse trabalho, seu 

percurso teórico e metodológico, bem como os resultados alcançados. 

Durante minha formação como professor de língua inglesa, me deparei 

diversas vezes com situações nas quais não sabia como agir em sala de aula e isso 

sempre me fez pensar sobre o que é ser um professor. Hoje, entendo que ser 

professor é em primeiro lugar um compromisso que requer muito trabalho, preparo, 

conhecimento, dedicação e, principalmente, reflexão. O professor que reflete sobre 

seu agir tem a oportunidade de ver novas perspectivas de seu trabalho, de mudar e, 

consequentemente, de melhorar sua prática. Nós, enquanto professores, temos a 

chance de compartilhar nossos saberes e fazer com que os alunos se desenvolvam, 

mas para que isso seja possível, precisamos estar preparados para lidar com a 

complexidade da sala de aula.  

Foi justamente essa preocupação com o agir do professor que me trouxe até 

o mestrado acadêmico, no qual juntamente à Professora Doutora Lídia Stutz, me 

propus a investigar a mobilização dos gestos didáticos, tendo em vista a prática de 

regência de estágio de dois alunos professores de língua inglesa (APLIs). Para 

alcançar esse objetivo traçado, buscamos ao longo do estudo responder três 

perguntas de pesquisa, conforme segue: 1) Como se configuram as aulas dos dois 

APLIs durante o período de regência? 2) Quais os gestos didáticos fundamentais 

mobilizados na prática desses APLIs? 3) De que maneiras o gesto de regulação das 

aprendizagens é mobilizado na prática de sala de aula? 

A geração de dados para o estudo em tela se deu por meio da gravação de 

vinte aulas de regência, sendo dez de cada APLI. As sequências didáticas usadas 

nas aulas foram desenvolvidas pelos APLIs sobre o gênero infográfico. As aulas 

gravadas foram então transcritas, gerando os dados necessários para a pesquisa. 

Todo esse processo foi aprovado mediante o Comitê de Ética em Pesquisa, 

conforme o parecer nº 2.787.206, emitido no dia 26 de julho de 2018.  

Em busca de respaldo para responder nossas perguntas de pesquisa, nos 

ancoramos no arcabouço teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo 

(ISD). Assim, no que se refere à primeira pergunta, procuramos organizar os 

conteúdos das aulas dos APLIs por meio da construção da macroestrutura e das 

sinopses. A macroestrutura nos permitiu ter o plano global das sequências e 
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planificar os diferentes níveis das aulas desde a avaliação diagnóstica inicial, até a 

avaliação final. No que diz respeito às sinopses, elas nos propiciaram a observação 

dos conteúdos presentes nas SDs, além dos objetivos e das capacidades de 

linguagem imbricadas em cada atividade que compunha o material. Esse percurso 

nos gerou uma visão bastante ampla acerca de todo o trabalho dos APLIs, nos 

auxiliando no mapeamento dos gestos didáticos, que está atrelado às diferentes 

formas dos dois APLIs abordarem as atividades. 

Sendo assim, a partir das sinopses, das transcrições e dos vídeos das aulas 

gravadas, procuramos mapear os gestos didáticos fundamentais, respondendo a 

segunda pergunta. Notamos que quanto ao gesto de implementação do dispositivo 

didático, a presentificação é muito recorrente, uma vez que os APLIs precisam o 

tempo todo guiar os alunos em relação ao material, além de explicar o que espera 

dos alunos em cada atividade ou seção da SD. A focalização é menos recorrente, 

mas também se faz presente na prática. Os APLIs mobilizam esse gesto quando 

precisar colocar em evidência alguma patrte específica da SD. A focalização quase 

sempre está relacionada à localização de algum elemento composicional do gênero 

e para direcionar a atenção dos alunos para o local do infográfico em que as 

respostas das atividades se encontram. 

O gesto de memória didática ocorre com maior recorrência para retomar 

conteúdos já trabalhados, mas também se dá na forma de antecipação. Às vezes as 

duas maneiras se complementam, pois o APLI retoma algum conteúdo com os 

alunos e, em seguida, explica qual o próximo conteúdo a ser abordado. Essa 

mediação se justifica para conectar os conteúdos dentro da SD, mostrando a 

coerência de sistematização do material didático. A institucionalização de novos 

saberes mostrou-se mais atrelada a elementos composicionais do gênero. Aspectos, 

tais como lead, title, blocks of information entre outros, se tornaram parte da 

linguagem comum dentro da sala de aula nas interações entre os APLIs e os alunos. 

Quanto ao gesto didático de regulação local, pudemos perceber que a sua 

mobilização se dava de diferentes maneiras, o que nos leva a terceira pergunta de 

pesquisa.  

Ao longo da regência, os APLIs utilizam muito a língua materna como uma 

maneira de regular o aprendizado dos alunos. Essa forma de regular é a mais 

recorrente e permeia todo o trabalho com as SDs. Por vezes, o português é usado 

para explicar algum aspecto em inglês e/ou para traçar relações entre as línguas; 
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outras vezes, é usado apenas para traduzir alguma palavra ou enunciado de 

atividade para os alunos. A realidade é que é difícil para o professor de inglês que 

trabalha com alunos do ensino público controlar a quantidade de língua inglesa e 

portuguesa nas suas aulas. Isso está diretamente ligado ao nível dos alunos, pois de 

nada adianta usar só língua inglesa em uma aula, se os alunos não acompanharem 

as discussões. Essa dosagem é ainda mais difícil quando se trata de alunos em 

formação, como é o caso dos APLIs, uma vez que além do fator já citado, eles 

precisam lidar com o nervosismo e com a falta de experiência em conduzir as aulas. 

O uso do quadro para visualização da linguagem escrita se mostrou como 

uma outra maneira de mobilizar a regulação local. Se compararmos o início e o fim 

do período de regência, podemos notar um aumento gradativo em relação ao uso do 

quadro nas aulas. Contudo, a APLI A continuou usando o quadro apenas para 

anotar palavras e traduções de palavras em inglês; as respostas discutidas com os 

alunos quase nunca era escrita de forma mais elaborada e, às vezes, a APLI até 

dizia aos alunos que ele poderiam escrever em português se sentissem mais 

confortáveis. Por outro lado, o APLI B passou a utilizar o quadro não somente para 

escrever as respostas das atividades, mas também para organizar esquemas que 

facilitassem a compreensão dos alunos sobre determinado conteúdo, além de 

enfatizar o uso de inglês nas respostas. Considerando uma língua estrangeira, a 

visualização da linguagem é de suma importância para que os alunos possam se 

familiarizar com o idioma, já que a pronúncia costuma ser diferente da escrita. 

Seguindo, a ação de fazer com que os alunos repitam as palavras também 

pode ser caracterizado como uma forma de regulação das aprendizagens. A 

repetição de palavras ajuda os alunos a memorizarem o significado da palavras, 

bem como ajuda-os a praticar a pronúncia. Os APLIs também regulam o 

aprendizado por meio da reiteração, reafirmando, contrastando ou contestando o 

que os alunos disseram. Partindo do contexto de nossa pesquisa, contemplamos 

que os alunos demonstram uma certa passividade nas aulas e essas duas formas de 

mobilização atuam para promover a compreensão, conduzir a argumentação e a 

interação em sala, tentando tornar a tuma mais participativa. 

Os tipos de perguntas feitas pelos APLIs também promovem a interação e 

incitam a participação dos alunos de forma ativa na aula, o que caracteriza uma 

nova forma de regulação. O tempo está relacionado intrinsicamente nessa 

mediação, já que dados momentos das aulas, os APLIs fazem perguntas aos alunos, 



187 
 

mas não dão tempo para que eles respondam e, dependendo do tipo de pergunta, a 

turma precisa de mais ou menos tempo para responder. Uma pergunta complexa 

que demande de reflexão profunda, exige um tempo considerável para resposta, 

ainda mais por se tratar de uma língua estrangeira da qual os alunos têm pouco 

domínio. Nisso, o silêncio após um questionamento parece incomodar os APLIs e 

isso certamente está relacionado à pouca experiência deles em reger a turma. Para 

eles, o silêncio parece ser entendido como uma falta de engajamento dos alunos, 

mas pode ser exatamente o contrário, uma vez que eles podem estar refletindo 

sobre a possível resposta. 

Sendo assim, os resultados apontaram que os gestos didáticos fundamentais 

funcionam de forma conjunta e intrínseca um ao outro e estão ainda atrelados a 

outros elementos, tais como os saberes docentes e às capacidades de linguagem. O 

trabalho de planejamento do material a ser utilizado em sala, os planos de aula, as 

discussões teóricas na sala da universidade, o conhecimento do contexto, das 

formas de avaliação entre outros, devem trabalhar em consonância com os gestos. 

Essa combinação pode resultar num caminho para (re)pensar os cursos de 

formação de professores de língua inglesa em um contexto de inglês como língua 

estrangeira, já que esse trabalho pode conscientizar os professores em formação 

inicial sobre seus agires em sala de aula. 

Este trabalho que precede o que acontece na sala de aula efetivamente pode 

ser entendido como uma das limitações desta pesquisa, uma vez que no presente 

estudo, focamos sobre os gestos evidenciados na prática de sala de aula. Contudo, 

percebemos que muitas das mudanças ocorridas ao longo da regência em relação 

ao agir dos APLIs está diretamente relacionado ao que acontece fora da sala de 

aula, como as orientações com a professora supervisora da disciplina, o que nos 

arremete aos gesto de planejamento, tão bem discutido e evidenciado por Silva 

(2013). Esse gesto didático precede os demais e, ao mesmo tempo, os influencia 

(SILVA, 2013). Sendo assim, para que pudéssemos entender mais a fundo as 

mobilizações ocorridas na prática efetiva de sala de aula, precisaríamos tecer essas 

relações entre o trabalho planejado e tudo aquilo que envolve o trabalho docente 

extra classe, como as dicussões acerca das aulas, os planos de aula, a construção 

do MD e da SD, entre outros fatores, além dos saberes docentes nos quais estes 

gestos se assentam.  

Outra limitação se dá na categorização do gesto de regulação por meio do 
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uso de língua materna para ensinar língua estrangeira, uso do quadro para 

visualização da linguagem na forma escrita, repetição, reiteração e tipos de 

perguntas. Por ser um estudo inicial, acreditamos que outras análises mais 

abrangentes possam evidenciar outras formas de regulação e também fortalecer as 

já apresentadas. Para tanto, acreditamos que se faz necessário analisar o trabalho 

de mais professores e com experiências diferentes em relação aos APLIs A e B, 

bem como em contextos diferentes e com materiais e dispositivos diversos a fim de 

revelar outras mediações. 

Não obstante, essa categorização inicial do gesto didático de regulação local 

pode ser entendida, ao mesmo tempo, como uma das contribuições para a área. 

Essa sistematização das formas de regular o aprendizado dos alunos pode ser uma 

ferramenta didática útil para professores em formação inicial ou com pouca 

experiência, dado que eles podem tomar essas regulações como base para 

refletirem sobre suas próprias ações em relação ao agir docente. Ademais, essas 

categorias evidenciam diversas nuances que compõem o métier do professor de 

língua inglesa. 

Além disso, o estudo do estado da arte também contribui para que possamos 

ter uma visão mais aguçada de como os estudos sobre os gestos didáticos e 

profissionais veem se desenvolvendo no Brasil. Assim, esse estudo pode servir de 

base de consulta para estudos posteriores. Uma última contribuição que podemos 

citar diz respeito ao fato não podermos constatar nenhum estudo que vise ao ensino 

de inglês como língua estrangeira. Desta forma, esta pesquisa pode ser precursora 

no que tange o ensino de LI e os gestos didáticos, o que pode instigar novos estudos 

e, consequentemente, beneficiar a área de ensino de línguas estrangeiras e a 

formação inicial. 

A partir de todas as discussões feitas até aqui, acreditamos que os possíveis 

passos daqui para frente serão retomar os estudos dos gestos fundamentais, 

aliando-os ao gesto de regulação interna, de planejamento e aos gestos fundadores, 

o que pode nos gerar uma visão muito mais detalhada acerca de como se configura 

o complexo trabalho docente. Para concluir, acreditamos que esse estudo contribuiu 

para o entendimento de que os gestos didáticos aliados aos saberes docentes e às 

capacidades de linguagem nos proporcionam uma visão ímpar e ampla sobre as 

mediações do trabalho docente em sala de aula. Principalmente nos movimentos 

que objetivam apresentar o objeto de ensino e de auxiliar os alunos na compreensão 
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desse objeto ou de algum de seus aspectos, o que para Schneuwly (2009) 

configura-se como o coração de nossa profissão. 
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