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RESUMO 
  

Diante da necessidade de mais estudos que focalizem o ensino de línguas 
adicionais na Educação Infantil (EI), dada as poucas pesquisas na área (TONELLI; 
PÁDUA, 2016), este estudo tem como objetivo investigar a compreensão e 
(re)produção oral de alunos da EI ao engajarem-se em práticas de linguagem por 
meio de uma sequência didática (SD) com foco no gênero oral nursery rhymes (NR) 
em Língua Inglesa (LI). Nossos objetivos específicos são: a) Descrever o Modelo 
Didático (MD) do gênero NR por meio da análise de vinte exemplares conforme os 
níveis de análise do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD); b) Descrever e analisar 
uma SD produzida para o trabalho com NR, evidenciando sua macroestrutura, bem 
como as capacidades de linguagem e as operações que as consignas 
potencializam; c) Analisar quais são as capacidades de linguagem mobilizadas pelos 
alunos nas produções inicial e final, bem como nas avaliações intermediárias. 
Partimos dos pressupostos do ISD (BRONCKART, 1999) e propomos a inserção de 
uma SD (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) sobre as NR para o ensino de LI na EI. 
Apresentamos a origem da EI e seus paradigmas atuais para a primeira etapa da 
educação básica (KUHLMAN JR., 2010; OLIVEIRA, 2011); fizemos um 
levantamento sobre o estado da arte de pesquisa sobre o ensino de LI na EI; 
dissertamos sobre o interacionismo social de Vigotsky (1991; 2009) e as bases do 
ISD; abordamos os dispositivos MD e SD; propomos avaliações intermediárias com 
vistas ao ensino da oralidade na EI; bem como discorrermos a respeito das NR. A 
geração dos dados se deu a partir dos exemplares do gênero dentro do MD, das 
capacidades de linguagem evidenciadas na SD, e pelas gravações das aulas e 
diagnóstico das capacidades iniciais dos alunos e pelas potencializadas ao final das 
(re)produções. Os resultados apontaram as dimensões ensináveis do gênero NR e a 
possibilidade de transposição didática (SCHNEUWLY, 2009; STUTZ, 2012) desses 
conhecimentos para a sala de aula, as capacidades predominantes na SD, 
especialmente as de Significação, Ação e Multissemióticas, em torno de vinte e oito 
atividades organizadas em quatro módulos, uma (re)produção inicial e final e duas 
avaliações intermediárias. Os resultados das avaliações mostram que  as 
(re)produções contribuíram para ampliar as capacidades iniciais dos alunos, 
fortalecendo operações ligadas ao engajamento em atividades de linguagem por 
meio do gênero NR (3CS), compreensão das imbricações entre atividades de 
linguagem e praxiológicas (6CS), mobilização de conhecimentos de mundo para 
compreensão e/ou (re)produção das NR (4CA), compreensão das relações entre 
elementos verbais e não-verbais do gênero (1CMS), assim como de seus elementos 
semióticos (5CMS). Por fim, a implementação da SD com foco em NR propiciou a 
interação entre os alunos por meio da LI, evidenciando uma significativa apreensão 
da linguagem.  
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ABSTRACT 

 

Faced with the necessity for more studies that focus on additional languages 
teaching in kindergarten (KG), giving the few number of research projects on the 
subject (TONELLI; PÁDUA, 2016), this study aims at investigating the 
comprehension and oral (re)production of KG students when engaging in language 
practices through a Didactic Sequence (DS) focusing on the nursery rhymes (NR) 
oral genre in English (EN). Our specific objectives are: a) To describe the Didactic 
Model (DM) of the NR genre through the scrutiny of twenty samples according to the 
levels of analysis of the Sociodiscursive Interactionism (SDI); b) To describe and 
analyze a DS produced to work with NR; evidencing its macrostructure, as well as 
the language capacities and operations that the consignments enhance; c) To 
analyze which are the language capacities mobilized by the students during first and 
final (re)productions, as well as on intermediate assessments. To achieve it, we start 
from the assumptions of the SDI (BRONCKART, 1999) and propose the insertion of 
a DS (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) about NR for teaching EN at KG. In the next 
sections, the origins on KG and its current paradigms as the first stage of basic 
education (KUHLMAN JR., 2010; OLIVEIRA, 2011) are presented; we made a 
survey on the state of the art research on teaching EN at KG; we dissertated about 
Vigotsky social interactionism (1991, 2009) and the main principles of SDI; we 
covered the DM and DS devices; proposed intermediate assessments focusing 
teaching orality at KG; and also wrote about the NR. Data generation occurred from 
the samples of the genre within the DM, language capacities shown in the DS, and 
also from class recording and the diagnosis of students’ initial language capacities 
and those potentialized at the end of the (re)productions. Results pointed out the 
taught dimensions of the NR genre and the possibility of didactic transposition 
(SCHNEUWLY, 2009; STUTZ, 2012) of those knowledges to the school class, the 
predominant capacities in the DS, especially those of Signification, Action and 
Multissemiotic, around twenty-eight activities organized in four modules, one initial 
and final (re)production and two intermediate assessments. Results of the 
evaluations show that the (re)productions contributed to expand the initial capacities 
of students, strengthening operations related to engaging on language activities 
through the NR genre (3SC), understanding the overlap between language and 
praxiological activities (6SC), mobilization of world knowledge for understanding 
and/or (re)production of NR (4AC), understanding of the relationships between verbal 
and non-verbal  genre elements (1MSC), as well as its semiotic elements (5MSC). 
Finally, the implementation of the DS focusing on NR provided interaction among 
students through EN, showing a significant apprehension of language. 

KEY WORDS: Genre; Nursery Rhyme; Didactic Transposition. 
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“(...) me movo como educador porque primeiro me movo como gente” 

Paulo Freire 

INTRODUÇÃO 
 

 O ensino de Línguas Adicionais na Educação Infantil (EI) não tem sua oferta 

como obrigatória pelos documentos oficiais que regem a educação brasileira. A EI é 

vista em muitas casos como de caráter assistencialista e, assim, os centros de 

educação infantil são concebidos apenas para um local onde as crianças de zero a 

cinco anos permanecem durante o dia para serem cuidadas e não para 

apre(e)nderem novos conhecimentos.  

 Nós, enquanto professores e pesquisadores da primeira infância, refutamos 

essa ideia assistencialista e defendemos o integral acesso dos alunos aos mais 

diversos saberes, em especial o ensino de variadas línguas1, sejam elas escolhidas 

de acordo com as especifidades regionais ou para outros fins comunicativos. Em 

nosso caso, elegemos o ensino de Língua Inglesa (LI) em uma proposta de estudo 

que busca suprir essa lacuna com foco nas Nursery Rhymes (NR) em LI.  

Nesse sentido, buscamos entender e conceituar de modo teórico-prático as 

dinâmicas decorrentes dos processos de construção de um Modelo Didático (MD) e 

posterior implementação de uma Sequência Didática (SD) sobre o gênero de texto 

NR em uma turma de EI. A motivação inicial para a realização desta pesquisa partiu 

da necessidade de se entender os saberes e as práticas envolvidas no ensino desse 

gênero. Os alunos participantes da pesquisa estavam matriculados em turmas de 

pré-escola I ou II e que, no contraturno, participavam de uma oficina de LI ofertada 

para crianças da rede pública municipal, em uma cidade do interior do Paraná, na 

qual eu era o professor responsável. 

Para tanto, tomamos por base os aportes teóricos do Iteracionismo 

Sociodiscursivo (ISD) e metodológicos  da Didática das Línguas preconizada pela 

Escola de Gêneros de Genebra e, também, pela Brasileira. A teoria tem sua base na 

Suíça a partir dos trabalhos de Bronckart (19792; [1997] 1999 entre outros de autoria 

 
1 As línguas adicionais de modo geral ainda precisam ter mais espaço no contexto de ensino 
brasileiro. 
2 Bronckart, J. Pour une méthode d'analyse de textes. Bruxelles: Presses de l'Université de Bruxelles, 
1979. 
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própria ou em colaboração). Ademais, destacam-se os trabalhos conjuntos com 

Dolz, Schneuwly, Bain, Pasquier, Bulea, Daghé, e demais pesquisadores vinculados 

ao GRAFE3 (Groupe de recherche pour l’analyse du français enseigné), que 

contribuíram para o surgimento de muitos adeptos da teoria aqui no Brasil, como os 

trabalhos de Machado, Cordeiro, Cristovão, Lousada, Tognato, Guimarães, Stutz, 

Magalhães, Tonelli, Quevedo-Camargo,  dentre outros autores. 

 Ao passo que o público-alvo da pesquisa envolve crianças que possuem de 

quatro a cinco anos de idade, nosso foco de ensino é o da oralidade, em um 

trabalho com base no gênero de texto NR em Língua Inglesa (LI).  Desse modo, em 

nossa fundamentação, apresentamos uma seção específica sobre o trabalho com 

oralidade e gêneros orais na educação infantil, no intuito de fortalecer o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. 

 Diante do exposto, estabelecemos um objetivo geral, que é o de investigar a 

compreensão e (re)produção oral de alunos da EI ao engajarem-se em práticas de 

linguagem por meio de uma sequência didática (SD) com foco no gênero oral NR em 

LI. A partir deste objetivo mais amplo, apresentamos três objetivos específicos, a 

saber: 

  a) Descrever o MD do gênero NR, por meio de vinte exemplares;   

  b) Descrever e analisar uma SD produzida para o trabalho com NR, 

evidenciando sua macroestrutura, bem como as capacidades de linguagem e as 

operações que as consignas potencializam; 

c) Analisar quais são as capacidades de linguagem mobilizadas pelos 

alunos nas produções inicial e final, bem como nas avaliações intermediárias. 

 No intuito de chegar aos objetivos elencados, destacamos nossas questões 

de pesquisa, a saber: 

  a) Quais são os elementos ensináveis do gênero de texto NR 

evidenciados no MD; 

  b) Como se configura a macroestrutura da SD e quais capacidades de 

linguagem, bem como as operações que as consignas potencializam; 

 
3 Mais informações sobre o grupo podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico 
https://www.unige.ch/fapse/grafe/. 
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c)  Quais foram as capacidades de linguagem mobilizadas pelos alunos 

nas produções inicial e final e nas avaliações intermediárias e se houve ampliação 

das capacidades de linguagem entre as produções. 

Para responder aos questionamentos,  sistematizamos a dissertação em três 

capítulos. No primeiro, apresentamos a fundamentação teórica, no qual expomos um 

panorama histórico da EI no Brasil, tratando da sua legislação oficial e outros 

delineamentos. Da mesma forma, discorremos sobre a teoria do ISD, abordando 

suas bases e alguns conceitos-chave, tais como: de transposição didática (TD), MD, 

SD e capacidades de linguagem, gêneros textuais, além de considerações sobre o 

trabalho com a oralidade e gêneros orais. 

 Na sequência, apresentamos o capítulo metodológico, que disserta sobre 

nossa visão de mundo enquanto pesquisadores e trata da natureza e abordagem de 

pesquisa e tipo e contexto de pesquisa, bem como explanamos a geração e critérios 

análise dos dados. No capítulo 3, discutimos os resultados das análises dos dados, 

preconizando o MD, a SD e a análise do engajamento dos alunos. Por fim, 

trataremos das considerações finais com as contribuições da pesquisa e nossas e 

prospectivas. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

 Neste capítulo trataremos da EI, traçando um panorama histórico 

apresentando alguns dados sobre como ela se organiza nos dias atuais, de acordo 

com a legislação que a ampara. Da mesma forma, discorreremos sobre nosso 

suporte teórico, apoiados, também, em uma conceituação com base nos aportes 

teórico-metodológicos do ISD, bem como discutiremos os conceitos fundamentais do 

trabalho com gêneros de texto na escola. Trataremos do ensino de LI na EI, a partir 

de uma pesquisa sobre o estado da arte nessa área, reunindo artigos científicos e 

trabalhos de mestrado e doutorado. Por fim, abordaremos a oralidade com foco no 

gênero de texto NR e apresentaremos uma síntese do capítulo.  

 

 

1.1 Educação Infantil  
 
 Para melhor contextualizarmos nosso trabalho, é preciso que façamos um 

breve histórico sobre a criação, desenvolvimento e consolidação da EI como parte 

da trajetória escolar do aluno, a qual possui, hoje, como quesito obrigatório o 

ingresso de crianças a partir de 4 anos8 de idade e que devem frequentar9 a Pré-

escola I e II. Esse período compreende o ensino voltado às crianças pequenas, 

que possuem especificamente entre 4 anos e 5 anos e 11 meses de idade. 

Entretanto, a EI ainda abrange também o atendimento em creches aos bebês (0 a 1 

ano e 6 meses) e crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 

de idade) (BRASIL, 2017).  

 Quanto ao surgimento da EI, vemos que ocorreu durante a segunda parte do 

século XIX, na Europa, e compreendia principalmente a creche e o jardim de 

infância. Nesse contexto, buscava-se a ideia de nação civilizada erguida pelos 

esforços dos trabalhadores, jovens e crianças (KUHLMAN JR., 2010). Assim, explica 

o autor, há um deslocamento de educação voltada aos saberes intelectuais e à 

educação moral e profissional. Com isso, seria possível promover uma educação 

 
8 Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Salientamos, também, que fora dado como prazo limite até 
2016 para estados e municípios se adequarem para receber todo esse contingente de novos alunos. 
9 Ao não proceder à matrícula, tem-se o crime de abandono intelectual, exposto no Artigo 246 do 
Código Penal Brasileiro (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm). 
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que padronizasse os conceitos morais impostos aos trabalhadores, ao mesmo 

tempo que forneceria os conhecimentos necessários aos processos produtivos 

inerentes à sociedade industrial da época.  

 Nessa esteira, temos no Brasil, a partir do século XX, o intuito de trazer ao 

país as ideias vindas do velho continente, com a intenção de modernizar o ensino à 

maneira europeia e, assim, abandonar a concepção de educação à primeira infância 

como mero assistencialismo. Processo este que foi extensivamente abrangente em 

nossa sociedade, uma vez que não havia a participação do Estado na EI, já que as 

instituições escolares da infância eram geralmente filantrópicas ou religiosas e 

serviam para atender crianças pobres (KUHLMAN JR., 2010; OLIVEIRA, 2011). 

 É imprescindível observar que havia dois moldes de EI, a creche e o jardim 

de infância. A primeira fora destinada ao “[...] assistencialismo e uma educação 

compensatória aos desafortunados socialmente” (OLIVEIRA, 2011, p. 93) e era 

apenas um local para as crianças serem cuidadas10. Já o jardim de infância era 

destinado aos filhos dos ricos e visava o ensino científico.  

 A partir do Estado Novo (1937-45), com a criação do Ministério da Educação, 

passando pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL; 1961; 

1971), explica Nascimento (2015), não havia a responsabilidade do Estado quanto à 

EI. Somente a partir da Constituição de 1988 e da LDB de 1996 é que se “[...] 

reconhece as instituições de atendimento às crianças como parte do sistema 

educacional” (NASCIMENTO, 2015, p. 13). Desde então, observa-se avanços por 

ocasião das Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil (BRASIL, 1999; 

2010), Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e, 

mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). 

 Nos dias atuais, consolidada, a EI atendeu, ao considerarmos a creche e a 

pré-escola, 8,7 milhões de alunos em 201811. Destacamos, também, que seu ensino 

deve estar direcionado de modo a garantir os Direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento (DAD) dos alunos, articulados a diferentes Campos de 

experiências (CE), de acordo com a redação dada pela BNCC.  

 

 
10 Uma prova disso é que geralmente eram ao lado das fábricas. 
11 Segundo dados do censo escolar de 2018, disponíveis em 
<https://download.inep.gov.br%2feducacao_basica%2fcenso_escolar%2fnotas_estatisticas%2f2018%
2fnotas_estatisticas_censo_escolar_2018.pdf&pdf=true>. 
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1.1.2 Parâmetros legais para a educação infantil 
 

A promulgação da nova LDB (BRASIL, 1996) marcou um grande avanço na 

conjuntura educacional e política do país, pois, pela primeira vez após os longos 

anos de ditadura militar, instituía-se uma lei que fora discutida com a sociedade civil, 

recebendo contribuições por meio de seus mais influentes pesquisadores e 

professores da educação em âmbito nacional. Marca-se, da mesma forma, uma 

abertura democrática como não vista, até então, no tangente à educação. Todavia, 

seu texto não deixa de denotar a influência exercida pelo Estado de modo a atender 

seus interesses. Com relação aos aspectos citados anteriormente, conforme 

Rosemberg (2003): 

 
A Lei brasileira vive, então, (um) momento complexo após a promulgação 
da LDB: de um lado, a busca de regulamentação dos serviços existentes 
sob a responsabilidade do setor da educação; de outro, a tentativa de 
reintrodução de antiga concepção de atendimento à criança pequena que 
reanima modelos assistencialistas já conhecidos da área (tais como creches 
filantrópicas, creches domiciliares, etc.) (ROSEMBERG, 2003 apud 
CAMPOS, 2017, p. 148). 

 

Mais especificamente, em seu artigo 22, a LDB (BRASIL, 1996, p. 8) explicita 

que “a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando”, dito isso, é 

necessário entender como realizar um ensino coerente de línguas desde a EI, nesse 

sentido, consideramos o trabalho com gêneros para promover a expansão das 

capacidades de linguagem das crianças de acordo com os documentos oficiais. 

Assim, a mesma lei direciona quais aspectos deverão ser trabalhados, sendo 

eles: físico, psicológico, intelectual e social (art. 29), para ser uma educação que 

promova o desenvolvimento da criança de forma integral e integrada com o 

ambiente ao qual ela está inserida. Ressaltamos, da mesma forma, a 

indissociabilidade entre as ações de educar e cuidar. Esta última inerente às 

atribuições do professor, dado que estamos tratando de crianças que necessitam da 

ajuda de um terceiro para suprir suas necessidades básicas durante os primeiros 

meses de vida, no caso de crianças muito pequenas, como, por exemplo, alimentar-

se e receber cuidados de higiene pessoal. Embora também haja as crianças bem 

pequenas, podemos dar destaque às de 4 a 5 anos e como esse educar pode 

contribuir para a aprendizagem. O profissional é, ainda, responsável por cuidar para 

que não se machuquem durante as atividades diárias ou sofram algum dano em 

decorrência destas. Não deve ser a EI, todavia, de obrigação exclusiva apenas do 
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educador, uma vez que os conteúdos trabalhados são complementares às ações da 

família e da comunidade, objetivando primar pela ampliação dos conhecimentos e 

experiências da criança, despertando a atenção ao ser humano e aos movimentos 

de transformação da natureza e da vida em sociedade organizada.  

No que tange à avaliação, mensura-se o processo de ensino e aprendizagem 

e não o educando, pois a primeira etapa de ensino busca a promoção da criança ao 

ensino fundamental e não instituir um pré-requisito de acesso, sendo proibida a 

retenção das crianças em determinado nível/série/ano (Art. 31, LDB, 1996). 

Ademais, segundo o artigo 29, é indispensável o registro e acompanhamento do 

desenvolvimento do aluno, constituindo-se, da mesma forma, como um instrumento 

de reflexão do professor quanto à sua prática educativa. Esse registro é denominado 

de avaliação formativa (HAYDT, 2004 apud SANTOS, 2015, p. 6) e possibilita 

analisar se os objetivos foram alcançados, bem como aperfeiçoar a prática. Em 

relação a esta questão, a autora ainda ressalta que 

 
A ação avaliativa na Educação Infantil tem que negar qualquer tipo de 
determinação a priori de comportamento esperado. Isto porque a criança 
tem que ser observada como ser individual e com suas próprias 
características subjetivas, não podendo, com isso, ser colocada num 
mesmo patamar de outras crianças, como se fossem idênticas umas com as 
outras (SANTOS, 2015, p. 2). 

 
 

Outrossim, vemos que as prescrições contidas na LDB contemplam aspectos 

importantes quanto à prática educacional dos agentes inseridos como tutores do 

processo, sendo essencial o conhecimento sobre o documento, prezando pelo seu 

uso diário, de modo a orientar o trabalho pedagógico.  

 O RCNEI (BRASIL, 1998) destaca a necessidade de ampliar de forma 

progressiva as capacidades de comunicação e interação com o meio social. Nesse 

sentido, surgem e são pensadas as diferentes formas de linguagem e expressão, 

sendo elas a corporal, musical, plástica, oral e escrita, como expostas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 

2006) – documento do qual o RCNEI é parte integrante. Assim, as formas de 

linguagem devem ser 

 
[...] ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma 
a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva 
(BRASIL, 1998, p. 63). 
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 Entendemos, portanto, que o documento em questão visa ditar metas que 

façam com que as crianças possam desenvolver de forma integral as suas 

identidades, tornando-se cidadãos que cresceram com os direitos à infância 

devidamente reconhecidos.  

 As DCNEI (BRASIL, 2010) referem-se à criança como um ser histórico e de 

direitos, que produz cultura e constrói sentidos nas diversas relações que estabelece 

com o mundo que a rodeia. Essa construção se dá por meio das mais variadas 

atividades, que devem sempre estar alinhadas à construção da identidade pessoal e 

coletiva do educando. 

 Consideramos, desse modo, que essa mudança de paradigma gera a 

necessidade de buscar formas de aprendizagem significativa, sendo a inserção de 

práticas de linguagem por meio do trabalho com as NR, como propomos, um 

caminho para este feito. 

 Quanto aos aspectos legais, de acordo com Amorim e Dias (2011), as DCNEI 

(BRASIL, 2010) em vigência representaram um grande avanço com relação às 

diretrizes anteriores (BRASIL, 1999), uma vez que há, agora, “[...] a apresentação 

das concepções de currículo, de criança, e de Educação Infantil” (AMORIM; DIAS, 

2011, p. 131). Assim, inferimos que há à disposição um documento que contribui 

para fortalecer a formação docente quanto ao nível educacional em discussão. 

 Com relação às propostas pedagógicas, o documento supracitado estabelece 

que 

 
[...] o currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 2010, p. 1). 

 
Da mesma forma, é necessário observar que esse documento trata do 

desenvolvimento das possibilidades ativas dos educandos, e que, para serem 

atingidas, faz-se essencial que eles sejam cuidados e educados em contextos 

facilitadores do desenvolvimento de suas potencialidades. Portanto, é papel do 

professor inserir as crianças em atividades desafiadoras “que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 2010, p. 

12). Ademais, é dever respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, que, em 
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suma, dizem respeito aos conhecimentos que as crianças devem ser capazes de 

relacionar com suas práticas diárias para ser possível sua inserção social de forma 

organizada e completa. 

 Outro ponto importante a destacar nesse documento é a sua visão 

sociointeracionista de aprendizagem, prevendo que há de se considerar as 

especificidades de cada faixa etária, bem como as singularidades individuais e 

coletivas. Portanto, para acontecer o processo de ensino e aprendizagem com vistas 

ao desenvolvimento do educando, é imprescindível que se promova interações entre 

crianças de mesma idade e crianças de idade diferente, onde o professor é o 

mediador desse processo, devendo ele estar atento às diversas possibilidades 

didáticas que podem ser oferecidas aos alunos. 

 O documento mais recente, a BNCC (BRASIL, 2017) objetiva denotar os 

conhecimentos essenciais que a criança, no caso da EI, deve ter acesso. Na base, 

está previsto como se dará e de que forma se efetivará o currículo quanto aos 

objetivos e direitos de aprendizagem. Há, ainda, uma parte chamada de 

diversificada, a qual deve ser incorporada no processo de aprendizagem, de modo a 

contemplar os aspectos regionais e locais, culturais e econômicos inerentes à 

comunidade escolar de uma determinada sociedade em que a criança está inserida. 

 A BNCC (BRASIL, 2017) apoia-se nas DCNEI (BRASIL, 2010), bem como 

partiu desta para sua elaboração, de modo a formar uma criança vista como ser 

integral, a qual relaciona-se com o mundo a sua volta por meio de seu corpo e nas 

diferentes vivências e linguagens com os mais variados parceiros de interação. 

Vemos que a EI busca propiciar situações que promovam o igual acesso à 

pluralidade de bens culturais, bem como, apoiada no currículo, promovam 

direcionamentos do agir docente de modo a fazer com que as crianças possam 

constituir suas subjetividades. Da mesma forma, consideramos que a proposta de 

SD com foco nas NR em LI pode ampliar essa compreensão cultural e as múltiplas 

interações. 

 Sendo assim, o texto prevê que deverão ser garantidos seis diferentes 

direitos de aprendizagens. Cabe, agora, explicitar cada um deles na tabela abaixo, a 

partir das proposições do documento em questão (BRASIL, 2017):  

 

Quadro 01 - Direitos de aprendizagens 
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Direito de De que maneira o garantir 

Conviver 

“[...] com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 
outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas” 
(p. 36). 

Brincar 

“[...] cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando 
seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, 
sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais” (p. 36). 

Participar 

“[...] ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 
gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando” (p. 
36). 

Explorar 

“[...] movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 
cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 
tecnologia” (p. 36). 

Expressar/
Comunicar 

“[...] como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens” (p. 36). 

Conhecer-
se 

“[...] e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e 
comunitário” (p. 36). 

Fonte: (BRASIL, 2017, p. 36). 

 
Portanto, entendemos que as atividades situacionais e de interação propostas 

deverão fundamentar-se nas diferentes experiências do educando, que possam ser 

preparadas e efetivadas, de modo a garantir os direitos expostos acima em uma 

pluralidade de relações e sentidos a serem construídos pelas crianças. 

Para que os direitos de aprendizagens possam ser garantidos, é preciso 

que eles sejam articulados em cinco diferentes campos de experiências, a saber: 

O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; Traços, sons, cores e imagens; e Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

Ademais, consideramos necessário explicitar de modo mais detalhado 

cada um dos campos, com vistas a oferecer um melhor entendimento das 

particularidades de cada um, conforme mostra o Quadro 02. 
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Quadro 02 - Campos de experiências 

 

Campo de 

experiência Descrição 

O eu, o outro e o 
nós 

“É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 
descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, 
com outros pontos de vista” (p. 38). 

Corpo, gestos e 
movimentos 

“Expressam-se com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, 
movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou 
espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o 
espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, 
expressam- -se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, 
sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 
progressivamente, conscientes dessa corporeidade” (p. 38). 

Escuta, fala, 
pensamento e 

imaginação 

“Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e 
científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, 
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as 
artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografa etc.), a 
música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras” (p. 39). 

Traços, sons, cores 
e imagens 

“Desde o nascimento, as crianças participam de situações 
comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. 
As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do 
seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros 
recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro” 
(p. 40). 

Espaços, tempos, 
quantidades, 
relações e 

transformações 

“As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes 
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 
socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em 
diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; 
hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade 
sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos 
atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da 
natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de 
sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de 
parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e 
em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.)” (p. 40). 

Fonte: (BRASIL, 2017, p. 38-41). 

 
Podemos perceber que a base demanda que os campos de experiências, 

ao serem trabalhados, contemplem igualmente cada um dos direitos de 

aprendizagem nas situações interacionais da criança com o objeto de 

conhecimento. 

Consideramos, portanto, que a BNCC não pode ser vista como currículo 
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em si12, mas sim como um parâmetro para que o professor compreenda mais a 

fundo o papel da EI e como desempenhar sua função quanto aos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento do educando, de forma a não avaliá-los, mas 

sim as práticas. 

É crucial destacar que há, nos documentos, um movimento de isenção de 

responsabilidade pelo ensino de língua estrangeira por parte do Estado, uma vez 

que a legislação em análise não traz propostas para o ensino de língua 

estrangeira na EI e Ensino Fundamental I, que são a primeira parte da educação 

básica. 

 Isso posto, entendemos ser imprescindível haver prescrições educacionais 

que forneçam subsídios que orientem o agir docente de modo a garantir que as 

crianças sejam capazes de construir sua acepção quanto ao mundo que as rodeia. 

Nesse sentido, vislumbramos o ensino de línguas adicionais como essencial nessa 

primeira etapa da educação básica13. 

 Com isso, trazemos abaixo uma relação de pesquisas sobre o ensino de uma 

língua estrangeira, inglês no nosso caso, para alunos da EI. 

 

1.2 Ensino de língua inglesa na educação infantil 
  

 Inicialmente, consideramos que o ensino de línguas adicionais de modo geral 

desde a EI contribui para garantir aos educandos uma formaçao integral e articulada 

aos direitos de aprendizagem. Como em nosso enfoque voltamo-nos para o ensino 

de LI, vamos nos desbruçar em alguns outros estudos. Dentre eles, os escritos de 

Tonelli e Pádua (2016), quando as autoras apontam que há, ainda, poucas 

pesquisas sobre a apreensão14 de Língua Inglesa (LI) na Educação Infantil (EI), 

percebemos a urgência em direcionar nosso olhar para este contexto. Corroboramos 

com o entendimento que em grande parte a carência de pesquisa desse cunho se 

deva ao fato da não obrigatoriedade do ensino de línguas estrangeiras na EI e nos 

 
12 O que a BNCC faz é fornecer os aportes para a construção dos referenciais curriculares de estados 
e municípios. 
13 A título de exemplo, pensando em uma situação onde os conhecimentos de línguas são 
imprescindíveis, temos atualmente uma discussão profícua sobre a internacionalização das 
universidades, mas como fazer, sem uma base sólida da língua, que poderia ser dada com o início a 
partir dos primeiros anos de vida. 
14 Com base em Stutz (2012), concebemos o termo para além da mera aquisição de conhecimentos. 
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AVILA; TONELLI, 2018). O contato dos alunos 

com uma LE, majoritariamente LI, ocorre somente a partir do 6º ano.  

 Com relação a trabalhos nessa perspectiva, em uma pesquisa sobre 

modelização didática, Poleze e Stutz (2019) apresentaram as dimensões ensináveis 

do gênero NR e como esses saberes podem se articular com o que é demandado 

pelos documentos oficiais para o ensino e apreensão da linguagem na EI.  Temos, 

também, a pesquisa de TONELLI (2005), que investigou o ensino de LI para 

crianças utilizando histórias infantis, quando a pesquisadora constatou que, apesar 

do número reduzido de aulas semanais, os alunos se envolveram bastante nas 

aulas, pois até os alunos mais retraídos, quando falavam utilizavam-se da LE na 

maioria das vezes. Por outro lado, Pires (2001) expõe vantagens e desvantagens 

quanto ao ensino de LI na EI. Para isso, a sua dissertação expõe dois diferentes 

cenários. O primeiro ponto é o de professores que conhecem a língua, contudo, não 

sabem como trabalhar na EI. Em seguida, caracteriza outro conjunto de profissionais 

da EI,  aqueles que não possuem uma boa performance com o idioma, mas 

possuem a formação para trabalhar na área. Em ambos, haveria prejuízos ao aluno 

quanto à aprendizagem da LE. Por fim, conclui que seria, portanto, menos arriscado 

não ter aulas de LE na EI. Apesar de passados dezenove anos, o problema ainda 

persiste, uma vez que não há o ensino de língua estrangeira na EI de modo 

sistemático e organizado na rede pública, visto que não há obrigatoriedade para tal 

oferta. Temos, sim, alguns projetos específicos, mas, geralmente, em instituições 

privadas. Da mesma maneira, a formação de professores de línguas na academia 

não está direcionada aos alunos da EI, justamente pela falta de obrigatoriedade na 

oferta, como já exposto anteriormente. 

 Ao defenderem que a formação de professores é um dos fatores que podem 

influenciar no processo de ensino e aprendizagem nas etapas iniciais da educação 

básica, Tonelli e Cristovão (2010) exaltam a necessidade de reformas no currículo 

dos cursos de Letras como uma medida a ser (re)pensada pelos professores 

formadores. Da mesma forma, expõem que as pesquisas em Linguística Aplicada 

(LA) devem ser direcionadas para essa questão. Da mesma forma, Tonelli et. al. 

(2017) disserta sobre a necessidade de se averiguar o perfil dos professores e a 

realidade onde atuam nas escolas, de modo a direcionar os cursos de formação 

inicial. Como isso ainda não acontece de maneira efetiva, o que há são profissionais 

de línguas que atuam no segmento da EI que possuem geralmente a graduação em 
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alguma licenciatura e algum conhecimento do idioma. Da mesma forma, seus 

projetos de atuação, ao menos na escola pública, são pouco abrangentes e situados 

em contextos muito específicos, como o contexto investigado para esta pesquisa. 

 Entretanto, constatamos que começam a surgir algumas tentativas de 

formação de professores nesse âmbito, mas nada a nível de graduação. Um dos 

exemplos é o curso de extensão “Formação de Professores de Inglês para Crianças 

e Adolescentes”15, ofertado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e a 

especialização em “Ensino de Inglês para Crianças16”, na Universidade Estadual de 

Londrina. Da mesma forma, concordamos com Cirino e Denardi (2019) ao afirmarem 

que há espaço para o ensino de LI para crianças no currículo dos cursos de Letras, 

mesmo que muito precise ser feito. Nesse sentido, podemos refletir sobre a maneira 

de realizar o ensino e também sobre a avaliação. Primeiro, deveria haver disciplinas 

na grade curricular destinadas ao ensino de línguas na EI e anos iniciais. Segundo, 

também deveria haver práticas de estágio nesse contexto. Além disso, poderia haver 

cursos de educação continuada e propostas de trabalho que não fossem 

esporádicas, mas com sólida continuidade. 

 Uma outra resposta possível é dada por Tonelli e Quevedo-Camargo (2019, 

p. 585), que sugerem quatro saberes necessários ao professor para avaliar, nesta 

ordem: 

  a.  Saber utilizar avaliações para guiar os objetivos do ensino ou da 

aprendizagem;  

  b. Saber utilizar as avaliações para avaliar o progresso na 

aprendizagem de línguas;  

  c. Saber utilizar as avaliações para diagnosticar os pontos fortes e 

fracos dos alunos;  

  d. Saber utilizar as avaliações para motivar a aprendizagem dos 

alunos. 

 No mesmo viés, Couceiro-Figueira e Pereira-Serra (2010) apontam que, 

muitas vezes, os professores pensam não estarem preparados para ensinar LI para 

crianças pequenas. As autoras procuravam entender como se daria o ensino de LE 

no primeiro ciclo de ensino em Portugal, uma vez que, naquela data, tornava-se 

 
15 https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/formacao-de-professores-de-ingles-
para-criancas-e-adolescentes. 
16 http://ead.uel.br/course/index.php?categoryid=11. 
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obrigatório. No contexto brasileiro, Ávila e Tonelli (2020) investigaram as motivações 

para a implementação de LI nos anos iniciais, ainda que não seja obrigatório, como 

apontamos acima, e concluíram que há motivação política; pedagógica; 

administrativa e mercantilista. Contudo, apontam, também, que os atores envolvidos 

nesse processo não sabem em grande parte o porquê ou os benefícios dessas 

ações. 

 “Brincar aprendendo ou aprender brincando”? Com essa indagação, 

Cristovão e Gamero (2009) buscaram entender como a LI influência na constituição 

identitária de crianças, bem como tratar de questões relacionadas à inclusão digital e 

o uso de gêneros textuais para a formação de professores. As pesquisadoras são 

enfáticas ao defenderem “que brincar/jogar é o gênero de atividade central e 

imprescindível da EI” (p. 231). Em razão disso, todas as atividades para esse público 

devem ter o lúdico como núcleo central. 

 As pesquisas que apresentamos destacam a relevância da temática aqui 

posta, apontando para a necessidade de se repensar o ensino de LI na EI e anos 

iniciais e a formação de professores para atuarem nesse campo, mas principalmente 

a urgência do direcionamento da Linguística aplicada nessa linha.  

 

1.2.1 Estado da Arte acerca do ensino de LI na EI 
 

A partir de agora, trataremos de mais algumas pesquisas referentes ao 

estado da arte sobre o tema proposto. Embora não haja a obrigatoriedade do ensino 

de língua estrangeira na EI, conforme já mencionado, é possível encontrar mais 

algumas propostas de implementação do ensino de línguas nessa etapa.   

 Em relação ao estado da arte, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Nesse 

sentido, entendemos que 

 
[...] elas parecem 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). 

  

 Esse mapeamento permite entender o que tem sido pesquisado sobre o tema 

e as contribuições desses tabalhos. Quanto ao nosso levantamento, a seleção das 
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pesquisas aconteceu de três formas. A primeira e segunda se deram no Portal de 

Periódicos e a outra no Banco de Teses e Dissertações, ambos da CAPES17. Para 

além dos mecanismos que utilizamos para o levantamento, gostaríamos de também 

sublinhar o trabalho realizado pelo Grupo FELICE (FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E ENSINO DE LÍNGUAS PARA CRIANÇAS), da Universidade 

Estadual de Londrina, que realiza, desde 2014, um levantamento sobre as teses e 

dissertações produzidas no campo de ensino de línguas para crianças, formação de 

professores, avaliação e bilinguismo18. Ademais, trazemos nossos dados na 

sequência. 

 Na primeira, utilizamos os termos língua inglesa e educação infantil e fizemos 

um recorte dos últimos cinco anos. Então, tivemos noventa e um resultados19. Ao 

procedermos à leitura dos trabalhos, identificamos apenas seis artigos relacionados 

com ensino de LI na EI, conforme o Quadro 03. 

 
Quadro 03 – Artigos sobre o ensino de LI na EI 

 

Título / Autores Objetivos Resultados 

A educação infantil 
descobrindo a 
língua inglesa: 
interação 
professor/aluno 

(CARVALHO, 
2016) 

Pesquisa etnográfica de 
observação de uma turma 
de EI durante a aula de LI. 
Buscou analisar a 
influência do discurso dos 
professores como 
elementos facilitadores da 
compreensão das 
interações na sala de aula. 

Demonstrou que o discurso da professora 
influenciou na aprendizagem dos alunos, 
propiciando inclusive mudanças 
comportamentais. Também evidenciou a 
necessidade de formação específica para 
atuar nessa área e o uso de LM como 
facilitador na interação com as crianças. 

Modelização 
didática do gênero 
Cantiga de Roda 
como proposta 
para o ensino de 
língua inglesa na 
Educação Infantil 
(POLEZE; STUTZ, 

2019) 

Buscaram construir um MD 
sobre o gênero NR e fazer 
uma breve análise dos 
documentos que legislam a 
EI.  

Demonstraram que os documentos trazem 
como aspectos indissociáveis o educar e 
cuidar, assegurando direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, com base 
em competências, porém não contemplam o 
ensino de língua estrangeira. Identificaram as 
dimensões ensináveis do gênero de texto 
NR. 

Professor, quanto 
mais cedo é 

Buscou mostrar a 
importância da educação 

Demonstrou os efeitos positivos do 
bilinguismo sobre o funcionamento intelectual 

 
17 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
http://www.periodicos.capes.gov.br/. 
18 Para mais informações, acesse https://feliceuel.wordpress.com/mapeamento/. 
19 Esse grande número de trabalhos se deu, acreditamos, por utilizar o termo “língua inglesa”, o que 
fez aparecer trabalhos que possuíam o termo no corpo do texto, mas não necessariamente eram 
sobre o tema. 
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melhor? O papel 
diferencial da 
educação bilíngue  

(DAVID, 2016) 

bilíngue no 
desenvolvimento infantil. 

em relação ao monolinguismo, desde que 
tenha havido certa quantidade de exposição 
a outra língua na mais tenra idade. 

“Eles eram 
capazes de refletir 
sobre questões 
importantes e 
delicadas": 
construindo 
saberes através de 
um projeto de 
iniciação à 
docência de LIC 

(MORAES 
BEZERRA, 2018) 

Apresenta pressupostos 
teóricos para fundamentar 
uma proposta de LI para 
crianças, bem como para a 
formação do professor para 
esse segmento. 

Traz alguns entendimentos sobre a formação 
inicial de professoras de inglês a partir do 
projeto de iniciação à docência em tela na 
voz de uma bolsista. Tais entendimentos 
locais podem, por sua vez, contribuir para 
aprofundar as discussões em curso na área 
de ensino de inglês para crianças e formação 
inicial de professores de inglês para esse 
público. 

“Nossa que menina 
independente”: 
construção 
identitária e 
negociação de 
enquadres em sala 
de aula de LEC 

(MORAES 
BEZERRA; ACETI, 

2015) 

Analisar a movimentação 
interacional dos aprendizes 
e da professora no 
processo de construção 
conjunta de conhecimentos 
e de identidades em uma 
aula de inglês para 
crianças. 

Trouxe considerações acerca do ensino de LI 
para crianças, construtos de enquadre, 
alinhamento e pequena narrativa, bem como 
apontou como uma das aprendizes trabalha 
interacionalmente para construir sua 
identidade e se opor à agenda da professora. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Salientamos que, em nosso entendimento, os trabalhos foram poucos, 

mesmo para um assunto tão pouco discutido como o ensino de LI. Na sequência, 

retornamos à plataforma e utilizamos diretrizes mais específicas para buscas, 

colocando os termos entre aspas e agrupando-os por meio do termo AND, conforme 

ilustra a Figura 01. 

 

Figura 01 – Busca nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES. 
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 Enfatizamos três pontos, onde no número 1 é possível observar os termos, o 

2 mostra-nos o período que utilizamos para refinar a busca e no 3 o resultado, 17 

trabalhos. Mesmo retornando tal número de resultados, os trabalhos específicos 

sobre o tema que procurávamos foram os mesmos (CARVALHO, 2016; POLEZE; 

STUTZ, 2019; DAVID, 2016; MORAES BEZERRA, 2018; MORAES BEZERRA; 

ACETI, 2015).  

 Destacamos que, em outros momentos, tivemos contato com trabalhos que 

tratavam o assunto como língua inglesa/inglês para crianças (TONELLI, 2005; 2008; 

2018; TONELLI; CRISTOVÃO, 2010; AQUINO; TONELLI, 2017; CIRINO; DENARDI, 

2018, entre outros), mas que não apareceram no mecanismo de pesquisa. Então, 

utilizamos o termo língua inglesa para crianças, entre aspas, bem como não fizemos 

delimitação cronológica. Dessa forma, tivemos treze retornos. Destes, três se 

encaixavam no contexto de LI na EI. Os demais tratavam dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Compilamos os dados no Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Artigos sobre o ensino de LI na EI (2) 

 

Título / Autores Objetivos Resultados 

Língua Inglesa 
para crianças de 
4 e 5 anos de 
idade  

(SUNTI, 2012) 

Teve como propósito 
compreender o 
processo de ensino e 
aprendizagem da LI na 
EI, com crianças de 4 e 
5 anos de idade. 

O trabalho traz considerações sobre a EI, bem 
como trata do ensino de LI. Para isso, a autora 
utilizou-se de revisão bibliográfica, observação 
participante e entrevistas. Demonstrou que há 
ênfase no trabalho com habilidade oral e auditiva. 
Também observou que se os professores, ao 
invés de ensinar palavras isoladas a cada aula, 
introduzissem mais expressões, frases prontas 
com as palavras que pretendem focalizar, e se 
continuassem com a atividade de feedback oral, 
ao final de um ano letivo as crianças seriam 
capazes de comunicar-se melhor com o 
professor, com os colegas e em todas as 
situações que tivessem oportunidades de 
utilizarem a LI. 

Formação de 
professores: 
reflexões sobre o 
ensino da língua 
inglesa para 
crianças 

(BOLZAN; 
FIGHERA, 2011) 

Buscou realizar uma 
reflexão sobre a 
formação de professor 
de inglês que atua na EI 
e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Trataram de aspectos sobre os processos 
formativos iniciais dos profissionais que atuam 
com LI na EI, demonstrando que nessa etapa há 
implicações pedagógicas específicas. Enfatizam 
que o professor precisa estar atento ao propor as 
atividades de aula nesta faixa etária, investindo 
na variedade de recursos e em atividades que 
sejam interessantes, a fim de obter a atenção e 
motivar aos aprendizes. As atividades propostas 
pelo professor devem permitir que o aprendiz use 
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a língua para se comunicar e interagir com os 
colegas. 

Brincar 
aprendendo ou 
aprender 
brincando? O 
inglês na infância 

(CRISTOVÃO; 
GAMERO, 2009) 

Promover uma 
discussão a respeito do 
papel da LI na 
construção identitária 
de crianças e de 
proposições relativas à 
inclusão digital, à 
formação de 
professores ao uso de 
gêneros textuais e de 
atividade. 

Tratam sobre as novas tecnologias e a sua 
influência junto às crianças, demonstrando que 
vivenciam o mundo de uma forma muito dinâmica. 
Assim, defendem que o professor de EI precisa 
trabalhar fatores motivacionais que possam 
contribuir para um processo que envolva 
descoberta, interação, desafio e convivência com 
as tecnologias dessa nova geração. Por fim, 
propõem que um caminho é a utilização de 
gêneros textuais como mediadores das atividades 
lúdicas que possibilitam às crianças agirem, 
interagirem e (re)construírem conhecimentos que 
respeitem seus interesses e contribuam para sua 
formação identitária. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Ainda com poucos resultados, acessamos o Catálogo de Teses e 

Dissertações e por meio dos termos utilizados anteriormente, exceto a delimitação 

cronológica, encontramos vinte e sete pesquisas: uma tese de doutorado, vinte e 

três dissertações de mestrado acadêmico e três de mestrado profissional. 

Salientamos que alguns trabalhos são anteriores à Plataforma Sucupira20, então não 

tivemos acesso ao texto. Além disso, outros não se encaixavam com o contexto que 

enfatizamos. Assim, após as leituras, reunimos os dados no Quadro 05, que segue. 

 

Quadro 05 – Teses e dissertações sobre o ensino de LI na EI 

 

Título / Autores Objetivos Resultados 

Somewhere over the 
rainbow: 
aprendizagem da 
lingua inglesa na 
educação infantil 
(FERNANDES, 2005) 

Trabalhos anteriores à Plataforma Sucupira Inglês, língua 
materna e informática 
na educação infantil: 
um esforço pela 
didática 
interdisciplinar 

(AZEVEDO, 2002) 

 
20 Definida como “uma nova e importante ferramenta para coletar informações, realizar análises e 
avaliações e ser a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação”. Definição retirada do 
site da Capes (https://www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira). 
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Educação Infantil: a 
porta de entrada para 
o ensino-
aprendizagem de 
Língua Inglesa 
(LINGUEVIS, 2007) 

O ensino de língua 
inglesa para alunos 
de educação infantil 
em Porto Alegre 

(FORTE, 2010) 

Língua inglesa para a 
educação infantil e 
séries iniciais do 
ensino fundamental: 
quem prepara esses 
profissionais? 

(ORIGE, 2010) 

Saberes para um 
ensino bilíngue na 
educação infantil 

(FURTADO, 2007) 

Caminhos da 
Educação Bilíngue: 
uma análise sobre a 
proposta de ensino 
para a Educação 
Infantil de uma escola 
de Goiânia  

(SILVA, 2012) 

Livro didático 
dedicado ao ensino 
de língua estrangeira 
na educação infantil: 
noções de ensino e 
aquisição do 
vocabulário  

(GIESTA, 2007) 

 A educação infantil 
bilíngue 
(português/inglês) na 
cidade de São Paulo 
e a formação dos 
profissionais da área: 
um estudo de caso  

(FÁVARO, 2009) 

A teacher’s discourse 
in EFL classes for 
very young learners: 
investigating mood 
choices and register  
(CARVALHO, 2005) 

O ensino-
aprendizagem de 

O objetivo geral da pesquisa 
foi buscar compreender as 

A autora expõe que a LI foi ofertada 
para atender as exigências impostas 
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língua inglesa nas 
séries iniciais no 
município de 
Paraibuna (SP): 
percepções de 
gestores e 
professores  

(BATISTA, 2017) 

percepções dos gestores e 
professores sobre a presença 
da LI no currículo escolar no 
munícipio de Paraibuna, 
conhecendo melhor as 
percepções sobre o processo 
de ensino aprendizagem de 
Língua Estrangeira para 
crianças pelos profissionais 
da educação do município. 

pela delegacia de ensino e pelas 
mudanças ocorridas na grade 
curricular e que as percepções dos 
gestores em relação à LI como 
Língua Estrangeira é vista como um 
processo que precisa ser melhorado 
nas escolas. Observou-se também 
que o detalhamento sobre o ensino 
de LI como Língua Estrangeira pouco 
aparece no Projeto Político 
Pedagógico e que para o Ensino 
infantil não há quaisquer diretrizes. 

Discursos sobre a 
língua inglesa como 
segunda língua na 
educação infantil  
(PALHARES, 2016) 
(Tese de Doutorado) 

Objetivou analisar os 
discursos sobre a LI como 
segunda língua na EI, 
compreender os efeitos de 
sentido dos discursos em 
circulação, por que esses 
discursos e não outros e 
quais discursos são 
silenciados nesse processo. 

Os resultados apontam para os 
vários discursos sobre o ensino-
aprendizagem de LI. Há vários 
lugares discursivos por onde os 
discursos se movimentam e que 
provocam uma série de efeitos de 
sentido, algumas vezes 
contraditórios. O mercado, a mídia e 
o discurso científico/acadêmico são 
os mais presentes neste discurso. Há 
um silenciamento sobre a concepção 
de língua e cultura e uma 
simplificação dos processos de 
ensino-aprendizagem de línguas, 
com o apagamento de possíveis 
conflitos e heterogeneidades. 

Do ideal ao possível: 
the crazy car story: 
um relato 
interpretativo de um 
projeto em língua 
inglesa na educação 
infantil  

(SELBACH, 2014) 

Buscou construir um projeto 
didático no contexto de 
ensino-aprendizagem de LI 
para crianças de quatro e 
cinco anos de idade, o qual 
articulou características da 
pedagogia de projetos com 
os conteúdos e objetivos da 
professora da turma. O 
projeto também almejou 
materializar os conceitos de 
cidadania, ludicidade, 
publicização e fruição 
presentes nos documentos 
oficiais da área das 
linguagens e da EI. 

A geração de dados contou com 
observação participante registrada 
em diários de campo, gravações 
audiovisuais das aulas, bem como 
análise documental, o que contribuiu 
para uma descrição da ação de 
ensino-aprendizagem de acordo com 
a interpretação da pesquisadora. A 
análise dos dados sugere que 
momentos identificáveis de 
aprendizagem, fruição, ludicidade, 
cidadania e publicização emergiram 
durante as aulas. 

O ensino de língua 
inglesa na Educação 
Infantil: 
considerações sobre 
formação e prática 
docente  

(PEREIRA, 2016) 

O objetivo da pesquisa foi 
analisar as concepções de 
ensino-aprendizagem de 
formadores e professores de 
inglês para crianças de até 6 
anos e verificar se entendem 
que há brechas na formação 
acadêmica que precisem ser 
preenchidas a fim de que o 
docente tenha a possibilidade 
de desempenhar seu papel 
satisfatoriamente no contexto 
de escolas regulares da 

Demonstrou que há uma carência de 
trabalhos acadêmicos que tratem de 
aspectos imprescindíveis à formação 
de profissionais da educação que 
atuem em etapas da EI, englobando 
aspectos teórico- metodológicos 
relacionados tanto à faixa etária 
quanto ao ensino de LI. Os 
resultados revelaram a necessidade 
de propostas de formação de 
professores de inglês alicerçadas no 
brincar vygotskiano para de fato 
proporcionar o desenvolvimento 
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educação básica. infantil. 

Um olhar sobre o 
ensino de língua 
estrangeira para 
crianças e o seu 
planejamento  
(COUTINHO, 2017) 

Buscou entender os desafios 
que os professores 
enfrentam, como a falta de 
preparo dos cursos de 
formação, bem como 
implementar um projeto de 
ensino de inglês para 
crianças de 4 a 6 anos de 
idade.  

Os resultados mostraram que há 
pouco uso do planejamento na 
prática e a inclusão dos alunos na co-
construção da aprendizagem. 
Percebeu-se a importância da 
ludicidade para o desenvolvimento 
das crianças e da flexibilidade do 
planejamento. 

Formas de 
resistência de 
crianças contra 
tecnologias 
pedagógicas que 
tendem a subjugar a 
infância – o ensino de 
língua inglesa  

(SILVA, 2017) 

Buscou delinear o percurso 
histórico de construção das 
representações da infância, 
da legislação acerca dos 
direitos da criança e da 
educação brasileira e se 
baseou na Sociologia da 
infância com o objetivo de 
compreender essa 
subordinação e as formas de 
resistência contra ela. 
Ademais, tenta compreender 
como as crianças resistem às 
tecnologias pedagógicas 
impostas pelos adultos, bem 
como refletir acerca de suas 
tentativas de inserção das 
culturas infantis no processo 
de ensino-aprendizagem de 
LI como forma de 
demarcação da agência 
infantil. 

As considerações revelaram 
a necessidade de se rever a prática 
docente adultocêntrica, disciplinadora 
e controladora dos corpos, de modo 
que se reconheça o protagonismo 
infantil, expresso sobretudo pela 
criatividade das crianças no 
enfrentamento das rotinas que as 
subjugam nos espaços escolares. 

Língua estrangeira no 
contexto escolar e 
familiar infantil: 
ausência ou 
presença? Uma 
pesquisa com o 
cotidiano de crianças  

(FAOTO, 2014) 

O objetivo do trabalho foi 
problematizar e refletir sobre 
como e porque o ensino de 
uma língua estrangeira na 
infância é ausente do 
contexto de escolarização 
inicial, porém presente no 
cotidiano das crianças, bem 
como analisar como esse 
contato informal com a LI tem 
implicações no 
desenvolvimento linguístico e 
cultural das crianças. 

Os resultados possibilitam entender a 
infância contemporânea nas suas 
diversas formas e esferas culturais. 
Com base nas leituras feitas e os 
diversos contatos da pesquisadora, 
de modo especial, com as crianças, 
famílias e profissionais da educação, 
permitem (re)pensar a 
democratização do ensino de línguas 
estrangeiras na EI, e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Tal processo 
vem no sentido de qualificar e ampliar 
a educação destinada à infância, de 
modo que todas as crianças possam 
ter da mesma forma o acesso ao 
ensino de língua estrangeira ao 
adentrarem à escola. 

Formação crítica 
docente: uma 
experiência com seis 
professoras de inglês 
de educação infantil e 
1ª fase do ensino 
fundamental  

(LEMES, 2014) 

Teve como objetivo 
compreender o papel da 
reflexão colaborativa na 
formação de seis professoras 
de inglês para EI e se é 
possível trabalhar o ensino de 
inglês na EI e na 1ª fase do 
Ensino Fundamental em uma 

Por meio da fundamentação pautada 
na pedagogia crítica, a autora 
enfatiza que por meio de sua leitura 
dos dados foi possível concluir que a 
colaboração, nem sempre pautada 
pelo consenso, pode promover 
mudanças práticas e discursivas, e 
que a perspectiva crítica é um 
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perspectiva crítica. caminho viável para o ensino de 
inglês para crianças. 

Aprender brincando 
em língua 
estrangeira: uma 
perspectiva dos 
multiletramentos na 
educação infantil  

(SILVA, 2015) 

Preocupou-se em investigar 
se e como o trabalho com os 
Multiletramentos a partir de 
Atividades Sociais em LI 
oferece oportunidades para 
que crianças de um Centro 
de Educação Infantil da zona 
central de São Paulo 
construam novos modos de 
participação no mundo. 

O estudo se apoiou na pedagogia 
dos multiletramentos e teve seus 
dados gerados por meio da 
transcrição de aulas gravadas em 
áudio e vídeo. Os resultados 
apontaram que o alto nível de 
engajamento das crianças nas 
Atividades Sociais, somado ao uso 
de uma variedade de mídias e modos 
colaboraram com o processo de 
produção de novos conhecimentos 
pelas crianças. 

Incentivando o 
engajamento 
discursivo com a 
língua inglesa por 
meio de personagens 
animados: abrindo a 
porta para os 
monstros na 
educação infantil  
(RODRIGUES, 2018) 

Teve como objetivo produzir, 
implementar e avaliar um 
produto pedagógico voltado a 
uma prática de ensino e 
aprendizagem transmidiática, 
analisando o papel dos 
recursos multissemióticos 
com a aprendizagem da LI na 
EI. 

Com os resultados, foi possível 
compreender o diálogo entre 
Multiletramentos e Transmídia com 
as aulas de LI na EI, percebendo a 
importância de relacionar os 
conceitos com a aprendizagem de 
forma significativa, criando links para 
as crianças, de forma que seu 
aprendizado não se torne 
desvinculado de suas vidas. 

Interação em sala de 
aula: auxiliando 
crianças a aprender 
uma segunda língua  

(MULLER, 2017) 

O objetivo do estudo foi 
observar as aprendizagens 
ocorridas nas interações em 
sala de aula de ensino de LI, 
quando utilizado o método 
Learning Fun, e analisar 
como as atividades 
desenvolvidas no ambiente 
educacional pela professora 
favoreceram aprendizagens 
de segunda língua. 

Os dados sugerem que o auxílio para 
a produção e compreensão da língua 
alvo ocorreu mediante o fornecimento 
de suporte, tanto por parte da 
professora como dos alunos, 
reforçando a colaboração no 
processo de aprendizagem. Ainda, 
percebeu-se que o método Learning 
Fun favorece a aquisição de LI como 
segunda língua.  

“Quanto mais cedo 
melhor?” Um 
diagnóstico sobre a 
iniciação bilíngue em 
um ambiente de 
aprendizagem para 
jovens aprendizes  

(OYA, 2017) 

A pesquisa buscou investigar 
o processo de ensino-
aprendizagem/aquisição em 
inglês como língua 
estrangeira para alunos da 
EI, num contexto de escola 
particular. 

Concluiu que sim, quanto mais cedo 
melhor, desde que o ensino se paute 
em um processo natural, 
contextualizado e a partir de um 
evento real, interessante e relevante, 
privilegiando diversos aspectos do 
desenvolvimento infantil. Assim, se o 
contato com o idioma continuar, a 
língua se integra na vida escolar e 
social da criança. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Com as pesquisas em tela nos três Quadros anteriores, compostas de artigos 

científicos, dissertações e uma tese, pudemos compreender os direcionamentos que 

têm sido realizados na área de ensino de línguas na EI. Os trabalhos focalizam 

diversos aspectos, desde a interação em sala de aula, até o planejamento, didática e 

questões identitárias. Além disso, tratam de bilinguismo e multiletramentos, questões 



40 
 

 

latentes nos dias atuais. No entanto, sentimos ausência de um número maior de 

pesquisas que abrangessem o trabalho com gêneros na EI, especialmente os 

multissemióticos ou digitais. Falamos destes em razão da exposição que os alunos 

têm atualmente a conteúdos que circulam eletronicamente. Como pudemos 

perceber, há algumas pesquisas que tratam do ensino de LI para alunos da EI. Com 

esses dados, é possível perceber que há uma falta de interesse pela área, que se dá 

por uma razão muito clara, a EI é vista ainda como assistencialismo21, bem como 

faltam políticas públicas específicas ao ensino de línguas na primeira infância. 

Então, pensemos, por que o Estado se preocuparia em gastar recursos financeiros 

com a oferta de uma língua estrangeira? Ademais, podemos dizer que essa ideia de 

assistencialismo também desemboca em uma concepção muito limitada, acredita-se 

que crianças pequenas não são capazes de aprender e estão ali apenas para serem 

cuidadas. Em contrapartida, somos contra esse modelo assistenial e afirmamos ser 

essencial a oferta de língua estrangeira na EI.  

Nesse intuito, propomos um trabalho que visa o ensino de LI na EI. Para tal, 

apoiamo-nos nos construtos teóricos e metodológicos MD e SD, propostos pelo ISD, 

como dito em nossa introdução. Esses instrumentos são essenciais para realizar a 

TD de um gênero de texto,  pelo seu caráter dinâmico e integrado às necessidades 

dos alunos, serão nosso suporte para levar o gênero NR para uma turma de EI, 

crianças entre 4 e 5 anos de idade, com vistas ao ensino de LI. 

 No que concerne ao histórico do ISD e suas bases teóricas e metodológicas 

discorreremos a seguir. 

 

1.3 Interacionismo sociodiscursivo: uma teoria do humano 
 

 Nessa seção, discutiremos sobre o percurso histórico e metodológico que 

perfaz a perspectiva teórico-metodológica do ISD. Para isso, iniciamos falando sobre 

o interacionismo social22 de Vigotsky. Em seguida, trataremos dos pressupostos que 

embasam nossa pesquisa, seus delineamentos de inserção num viés de análise 

psicológica de base materialista-dialética. Abordaremos também as suas dimensões 

de análise e trabalho docente. Ademais, como dito na introdução, apresentamos 

 
21 Apesar de todos os documentos citados irem de encontro a essa ideia. 
22 Também chamado muitas vezes de interacionismo simbólico (CARVALHO; BORGES; REGO, 
2010; NUNES, 2013) e teoria sócio-cultural (FIGUEIREDO, 2001). 
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uma proposta de avaliações intermediárias no intuito de prover um ensino de viés 

formativo e não apenas somatório de desempenho. 

 

1.3.1 O interacionismo social e o sociodiscursivo 
 

 As ideias de Lev Semenovich Vigotski23, fundantes da teoria, explicam 

Wertsch e Tulviste (1992), ganharam grande atenção a partir da década de 1980, 

principalmente pelo crescente número de citações referenciando o autor soviético e 

pelas traduções de seus trabalhos. Trata-se de uma teoria calcada no materialismo 

histórico e na dialética, pois considera que o ser humano constrói socialmente o 

meio onde está inserido e por ele é marcado, de maneira que “o homem é 

determinado historicamente mas é, simultaneamente, determinante da história” 

(ZANELLA, 1994, p. 97). Não estando, portanto, isolado somente em seu 

desenvolvimento biológico. 

 Como é apontado por Bronckart (2017) em seu artigo sobre a crise instalada 

na psicologia pela disputa entre as diversas áreas que tentam dominar a disciplina, 

ao mencionar a obra de Vigotsky sobre o assunto, vemos a necessidade de uma 

disciplina que desse conta dos diversos aspectos do desenvolvimento humano. 

Apesar de Bronckart trabalhar com os conceitos de Piaget, como demonstraremos 

mais adiante e ter estudado sob sua supervisão no Centro Internacional de 

Epistemologia Genética, da Faculdade de Ciências da Universidade de Genebra, 

deixa claro no trabalho supracitado que se filiou à perspectiva de Vigotsky por 

concordar com o questionamento central que “o psiquismo é social em sua origem” 

(BRONCKART, 2006, p.38). 

  O autor entende que se faz necessária a busca por uma “verdadeira 

psicologia” que estivesse organizada em “(…) um quadro superior, organizador e 

programático” (BRONCKART, 2017, p. 21). Essa busca fez emergir o grande 

interesse pelas ideias de Vigotsky nos Estados Unidos e sua consequente difusão 

(WERTSCH; TULVISTE, 1992).  

 Tentar dissertar sobre Vigotsky não é uma tarefa fácil, pois seus escritos são 

muito complexos, especialmente em razão de sua proposta em torno da busca por 

 
23 O nome do autor pode ser encontrado com dois y, dois i, y e i. Portanto, quando por ocasião de 
citações do autor ou escritos nossos, adotaremos a grafia Vigotsky. No caso de citações diretas, será 
preservada a forma original. 
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uma disciplina científica que, baseada na psicologia, possa dar conta da leitura e 

análise das questões práticas do ser humano. Apesar de falecer prematuramente, 

acometido por tuberculose, o autor deixou diversos trabalhos. Sua proposta sócio-

genética de base materialista-dialética buscou estabelecer uma base de refutação 

das abordagens idealista / determinista / inatistas, principalmente ao afirmar que o 

pensamento e a linguagem se desenvolvem “(…) de forma não paralela e desigual” 

(VIGOTSKY, 2009, p. 111). 

 O desenvolvimento se dá em razão da mediação dos processos psíquicos 

interiores por atividades externas de fundo social na interação com outros 

indivíduos, sempre por meio da linguagem em suas diferentes manifestações. A 

mediação possibilita que o homem se relacione com o mundo, apreenda-o e atue 

sobre ele por meio de ferramentas (MARTINS; MOSER, 2012). Assim, o autor traz o 

conceito de signo e o define como instrumento de mediação e que tornará possível o 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores, como memória e formação de 

conceitos. A priori, a linguagem é componente indissociável do ser humano em 

sociedade.  

 O diferencial da proposta de Vigotsky foi tratar, também, das questões da 

aprendizagem e do desenvolvimento da linguagem e de conceitos científicos na 

infância. A proposição do autor baseia-se em refutar a apreensão de conhecimentos 

como simples aquisição ou processo de associação de ideias. Para isso, assinala 

que o ser humano se desenvolve em interação com outros pares mais experientes, 

num processo que parte do externo para o interno (SOUZA; ANDRADA, 2013). 

Giusta (1985) afirma que o ensino pautado na concepção interacionista pressupõe 

que o conhecimento se origina da prática social, uma vez que é um empreendimento 

coletivo e a ela retorna. 

 Outro autor que cabe destacar é Jeromi Bruner, que em 1997 publicou o 

artigo Celebrating Divergence: Piaget and Vygotsky. Nele, o autor põe em releve que 

o conhecimento não é construído ou apreendido de uma maneira objetiva, mas sim 

por meio de interações. Bruner, que inicialmente teve seus primeiros direcionados à 

proposta construtivista, muda a direção voltando-se aos trabalhos de Vigotsky e em 

conjunto com Wood e Ross, em 1976, propõem o conceito de scaffolding, que diz 

respeito ao suporte que os adultos prestam às crianças para resolver problemas e 

chegar a certos objetivos. Esse suporte pode ser visto como a simplificação de 

certos conteúdos, encorajamento, sinalização de inadequações, entre outros 
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exemplos. Essa proposição se deu a partir da releitura do conceito vigotskiano de 

zona de desenvolvimento imediato24 (ZDI), que abordaremos na sequência.  

 Além da ZDI, há ainda o conceito de zona de desenvolvimento real. 

Certamente quase todos os professores já ouviram os termos ou sabem até mesmo 

conceituá-los, geralmente dizendo que real é aquilo que o aluno domina, potencial é 

aquilo que ele pode fazer e imediato aquilo que faz com auxílio de um par mais 

experiente. Contudo, percebemos que os termos merecem uma atenção maior e 

menos generalizada. Para isso, trazemos abaixo mais alguns escritos e um quadro 

explicativo. 

 

Quadro 06 – Zonas de desenvolvimento 

 

Zona de desenvolvimento real 

Estabelecida por ciclos de desenvolvimento 
já atingidos e que possibilitarão novas 
aprendizagens. A solução de problemas pela 
criança pode ser realizada de forma mais ou 
menos independente, pois os produtos finais 
de seu desenvolvimento podem ser 
observados.  Segundo o autor, permite 
determinar a idade mental da criança.  

Zona de desenvolvimento potencial 
Onde atua o par mais experiente – interação 
com adultos ou outras crianças - para que se 
possa definir a ZDI. 

Zona de desenvolvimento imediato 

Serve para entender onde a criança está em 
seu desenvolvimento e maturação das 
funções psicológicas. Possibilita projetar 
onde ela consegue chegar se mantidas as 
mesmas condições de desenvolvimento.  

Fonte: elaborado com base em Vigotsky (1991; 2009). 

 

 As dificuldades de entendimento e trabalho com as zonas de 

desenvolvimento em sala de aula ocorrem, muitas vezes, pela falta de entendimento 

do professor sobre que cada aluno é único e aprende à sua maneira. Essa visão se 

dá por resquícios da pedagogia tradicional ou métodos de aquisição e memorização 

de conteúdos.  

 
24 Traduções mais antigas de Vigotsky, geralmente de uma segunda ou terceira tradução de A 
formação social da mente (1991), classificavam como zona de desenvolvimento proximal. Contudo, 
em uma tradução mais recente de Michliênie I Rietch, intitulada por Paulo Bezerra de A construção 
do pensamento e da linguagem (Vigotsky, 2009), o conceito é posto como zona de desenvolvimento 
imediato. 
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 Nesse sentido, assinalamos que em “A construção do pensamento e da 

linguagem”, ao abordar o desenvolvimento de conceitos científicos na infância, 

Vigotsky (2009) enfatiza que desenvolvimento e aprendizado não acontecem de 

maneira ordenadamente igual, ou como a pedagogia tradicional afirma ao enfatizar o 

desenvolvimento em razão do aprendizado. Ao contrário, o desenvolvimento se dá 

de forma mais lenta, pois é ele que cria condições para o aprendizado. Por exemplo, 

podemos citar o desenvolvimento da linguagem como sistema simbólico que 

possibilitará a interação entre o sujeito e o mundo de forma a mediar diversas 

aprendizagens. 

 A proposta vigotskiana se dá em forma de crítica às propostas psicogenéticas 

de avaliação do desenvolvimento e da aprendizagem. O autor observa que crianças 

com a mesma idade cronológica podem estar em estágios de desenvolvimento 

distintos, possuindo idade mental diferenciada.  

 Constantamos que o mesmo se observa muitas vezes na educação brasileira, 

dado que os instrumentos de avaliação geralmente possuem algum aspecto de 

caráter somativo apenas. Desse modo, fica estabelecida uma homogeneidade nas 

salas de aula, ensinando os mesmos conteúdos de maneiras iguais para todos, 

desconsiderando, assim, os diferentes estágios de desenvolvimento. Se pensarmos 

que as crianças precisam ter uma idade X para entrar na escola, é a idade biológica 

e não das aprendizagens e do desenvolvimento que conta.  

 Uma proposta que vai ao encontro desse cenário é a de sequência didática 

(SD)25, pois permite criar, escolher e adaptar atividades específicas às necessidades 

de cada aluno e de acordo com o contexto de ensino, diferente do que fazem os 

livros didáticos. Assim, identificando as potencialidades de cada aprendiz por meio 

de uma avaliação inicial, é possível construir módulos que se adequem aos estágios 

de desenvolvimento de cada aprendiz.  

 Sobre as SD e a forma de interação com as zonas de desenvolvimento 

trataremos mais adiante.  

 

1.3.2 Breve histórico sobre o ISD 
 
 

 
25 Trataremos do dispositivo SD mais adiante. 
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 Antes de adentrarmos na definição teórica e metodológica, percebemos ser 

pertinente e válido trazer um histórico da teoria e suas bases para nosso leitor. 

Bronckart (2004; 2006) explica que foi o Laboratório de Psicologia Experimental da 

Universidade de Liège, dirigido por Marc Richelle, que desenvolveu suas primeiras 

pesquisas na área da psicologia, estudando aspectos relacionados ao 

condicionamento animal sob as lentes da teoria behaviorista26. Ademais, utilizou-se 

do Distribucionalismo27 como método de análise e aplicação teórica nos estudos 

sobre textos e tivera formação acerca dos parâmetros empregados pela Gramática 

Gerativa28. Esses estudos contribuiram para desenvolver pesquisas minuciosas, 

rígidas e profundas. Entretanto, mesmo com toda essa formação, o autor seguiu 

seus trabalhos pautando-se nos princípios do interacionismo social, quadro teórico 

este que rompe com as proposições positivistas nas ciências humanas.  

 Com foco em pesquisas sobre o desenvolvimento da linguagem, Bronckart 

buscou conciliar aspectos da teoria gerativista com as fundamentações teóricas do 

construtivismo de Piaget, contudo, a necessidade de uma teoria que desse conta do 

“[…] quadro textual global”, explica Bronckart (2006, p. 13), foi o que o levou ao 

estudo da linguística enunciativa e de uma formação em análise dos discursos. Com 

isso, surgiu uma nova inquietação ao estudioso belga: como levar o conhecimento 

teórico à sala de aula e, também, de modo que pudesse confluir com o trabalho do 

professor. Essa questão contempla os caminhos da TD, com releituras do campo da 

didática das matemáticas nas propostas de Chevallard (1985). 

 O primeiro livro, chamada Le Funcionement des discours: un modèle 

psichologyque et une méthode d’analyse (1984) foi produzido por Bronckart com a 

colaboração dos estudiosos de sua equipe, como Bain, Schneuwly, Davaud e 

Pasquier. A obra apresenta uma importante contribuição para compreender a 

composição de textos orais e escritos do francês contemporâneo. Posteriormente, 

em parceria com pesquisadores como Daniel Bain e Bernard Schneuwly, começam 

 
26 Marc Richelle fora aluno de Burrhus Frederic Skinner, este fundador do Behaviorismo – hoje mais 
difundido como Comportamentalismo – e que defende a ideia que todos os comportamentos ocorrem 
como respostas do organismo frente aos estímulos do meio. 
27 Proposto por Leonardo Bloomfield ([1926]1978), que é tido como fundador do estruturalismo norte-
americano. A teoria prega a distribuição das unidades linguísticas de acordo com seu contexto ao 
nível da frase. 
28 Teoria elaborada pelos pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, especialmente 
Noam Chomsky (1965), que buscou descrever a chamada Gramática Universal de base biológica 
(VITRAL, 2015). 
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os primeiros delineamentos do ISD, fruto de pesquisas de base psicológica com 

vistas ao ensino da língua escrita. Os primeiros trabalhos centraram-se na criação e 

implementação de SDs, numa chamada pedagogia do texto. Outros trabalhos 

surgiram e, com vistas ao aperfeiçoamento do aporte teórico e metodológico voltado 

à questão das características da atividade de linguagem e do desenvolvimento, 

surgiu a obra Activité langagière, textes et discours. Pour un interactionisme socio-

discursif29 (BRONCKART, 1997), que é considerada como fundante da teoria. Então, 

vemos que o ISD constitui-se advogando em prol da linguagem como elemento 

essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento (BRONCKART, 1999). Desse 

modo, a busca por um aporte teórico que congregasse aspectos da ordem do social 

e do psicológico o fez emergir. 

 Portanto, pensar a articulação entre a natureza sócio-histórica dos indivíduos, 

os fenômenos psíquicos do pensamento consciente e as ações de linguagem que 

situam esses sujeitos no mundo é uma tarefa indispensável à emergência dessa 

teoria que busca dar continuidade aos estudos vigotskianos para posicionar-se como  

uma ciência do humano (BRONCKART, 1999; MACHADO, 2004). Dessa forma, ao 

congregar os aspectos da vida humana em suas múltiplas dimensões, esta área do 

conhecimento “[...] deve tratar, ao mesmo tempo, dos aspectos sociais, linguageiros, 

psicológicos e educacionais” (MACHADO, 2004, p. 321). Para isso, é preciso 

conceber a linguagem com relação às “[...] atividade(s) nas formações sociais 

(unidade sociológica) que constitui o princípio explicativo das ações imputáveis a 

uma pessoa (unidades psicológicas)” (BRONCKART, 1999, p. 30, grifo do autor). 

 Nesse sentido, entendemos que é por meio dos gêneros de texto que a 

linguagem se materializa, o que veremos a seguir. 

 

 

1.3.3 Gênero de texto  
 

 A linguagem é possível de ser interpretada se considerarmos o contexto de 

produção e circulação dos textos (BRONCKART, 1999). Para isso, o ISD teoriza a 

elaboração de instrumentos que, por meio do trabalho com gêneros de texto, sejam 

capazes de (re)pensar a capacidade humana de linguagem e, por meio dela, 

 
29 Trabalho traduzido por Anna Raquel Machado e Péricles Cunha (1999).  
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demonstrar como as interações discursivo-sociais ocupam papel de destaque no 

agir linguageiro em múltiplos contextos. Esse delineamento exige parâmetros claros 

de análise. Então, de modo a prover tal aporte, a teoria retoma a arbitrariedade do 

signo linguístico, proposta por Saussure (1995). Esse conceito trata da relação 

fortuita que conecta o significado (entidades psíquicas) ao significante (entidade 

física), ou seja, a imagem acústica evocada pelo conceito não obedece uma ordem 

natural, mas é definida por convenção social dos falantes da língua. Da mesma 

forma, retoma os postulados de Bakhtin/Volóchinov (2011; 2017), enfatizando que o 

signo é por si só de caráter neutro, pois necessita estar socialmente determinado 

para proceder e dirigir-se a alguém, o que faz emergir seu caráter dialógico, produto 

da interação social, e realizando-se por meio de enunciados. Os enunciados estão 

sempre aliados a atividades de linguagem que são essas instâncias maiores 

compreendidas como gêneros de texto, de acordo com seu conteúdo temático, 

composição e estilo.  

Além dos autores já mencionados, ao retomar Vigotski (2009) e sua teoria de 

interação, o ISD tem como objeto de estudo as atividades e ações de linguagem que 

se organizam em gêneros e textos. Sendo os gêneros concebidos como 

instrumentos semióticos (BRONCKART, 1999) que, por meio das interações, geram 

possibilidades de apropriação30 do gênero. Dessa maneira, o ISD “[...] permite a 

análise de textos referentes às diversas e multifacetadas atividades e, com isso, 

uma maior compreensão do humano” (VEÇOSSI, 2014, p. 9). Ao delimitar a 

observação das ações humanas, é preciso realizar um recorte específico nesse 

fluxo, ou seja, estabelecer um ordenamento organizado das condutas do agente. 

Assim, emerge o problema teórico da análise, um interno e outro externo, mas que 

se realizam mutuamente. Há, portanto, a necessidade de se avaliar as 

representações conscientes desse agente, suas intenções e motivos perante dada 

ação isolada, que é influenciada sumariamente em razão das atividades coletivas. 

Nesse contexto, emerge o que chamamos de ação significante, que é o desenrolar 

que o agente dá frente às atividades coletivas apropriando-se delas (BRONCKART, 

2006). Essa apropriação por meio do agir comunicativo, numa passagem da unidade 

sociológica à psicológica, caracteriza o produto dessa avaliação social feita pelo 

agente que se apropriou da ferramenta que lhe permite agir. Esse agir pode ser 

 
30 Tomar para si e fazer uso dos saberes inerentes às atividades de linguagem. 
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interpretado e estudado por se dar por meio de textos. Nessa perspectiva, 

enfatizamos que a linguagem humana está sempre atrelada às atividades sociais. 

Dessa maneira, dada a sua relativa estabilidade (BAKHTIN, 2011) dentro de um 

determinado GT, e este caracteriza-se como um instrumento de interação 

pertencente à ordem comunicativa ou pragmática (BRONCKART, 1999).  

Desse modo, vemos que as infinitas ações de linguagem humanas são 

realizadas por meio de unidades significativas, ou seja, os textos. Estes, por sua 

vez, são agrupados, como já dito anteriormente, de acordo com a relativa 

estabilidade em gêneros de textos que remetem às atividades de linguagem. 

Embora os gêneros sejam constituídos por uma determinada solidez e permitam, 

assim, reconhecê-los e usá-los, eles são dinâmicos e flexíveis, possibilitando 

modificações a partir do contexto e propósito em que os indivíduos estão inseridos 

em suas práticas de linguagem. É esse movimento que contempla os objetos 

(gêneros) de campos e esferas sociais diversas e que ao adentrarem a esfera 

escolar demandam modificações para tornarem-se objetos de ensino. Na seção 

seguinte abordamos a proposição de TD (SCHNEUWLY, 2009 apud STUTZ, 2012). 

  

1.3.4 Transposição didática de um gênero de texto 
 

 Os gêneros de texto ao serem transpostos para o ensino, transformam-se  em 

“megainstrumentos” (SCHNEUWLY, 2004). O autor propõe essa definição por 

considerar os gêneros de texto como instrumentos que permitem agir nas mais 

diversas situações de comunicação graças a mediação que promovem entre os 

artefatos materiais/simbólicos e o sujeito (ABREU-TARDELLI; APOSTOLO, 2018, p. 

363). Esse movimento é caracterizado por transformações profundas que ocorrem 

devido à necessidade de entender a materialização do gênero, com vistas a explorar 

os conhecimentos acadêmicos e escolares que o definem. Transportar o gênero da 

esfera de circulação social para o ambiente escolar requer do professor estar atento 

ao que o estudioso da Escola de Gêneros de Genebra denomina de nível externo e 

nível interno para a TD (SCHNEUWLY, 2009 apud STUTZ, 2012, p. 94). Esse 

caminho acontece da seguinte maneira: 
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Esquema 01 – Transposição didática 

Fonte: (SCHNEUWLY, 2009 apud STUTZ, 2012, p. 94) 

  

 Pontuamos que o termo foi inicialmente cunhado por Chevallard (1985). Em 

La Transposition Didactique, o estudioso reformula as ideias de Verret (1975), que 

tratam da adaptação do conhecimento teórico na escola. A preocupação com esses 

saberes permite considerar diversos elementos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, como a posição ocupada por aquele que ensina, dos que aprendem, 

o local onde se está sendo ensinado e suas implicações burocráticas e 

institucionais, de modo a permitir o controle social das aprendizagens de forma 

despersonalizada (VERRET, 1975).  

 A perspectiva de Chevallard (1985) está baseada na triangulação do ensino, 

a qual ocorre no sistema didático e é composta pelo saber a ensinar (objeto de 

ensino, professor e aluno). Sua crítica refere-se a não problematização do saber 

escolar e uma restrição somente a relação entre professor e aluno. Assim, de modo 

a romper com esse modo de aula, é preciso estabelecer parâmetros entre o saber 

ensinado e os saberes de referência. Todavia, cabe-nos questionar o por quê, que 

tentaremos responder adiante. 

 Os saberes de referência são os oriundos da academia e socialmente 

valorizados, pois tratam da generalidade do conhecimento sobre determinado 

assunto. O autor enfatiza que deve haver uma certa distância entre os saberes de 

referência e os ensinados, não de modo a depreciar estes, mas para estabelecer o 

que demanda ser ensinado sobre esse objeto na escola, visto que os contextos de 

produção de conhecimentos e de relações didáticas/escolares são indiscutivelmente 

diferentes. Daí a necessidade de selecionar o que ensinar e realizar a TD.  

 Nesse sentido, Stutz (2012), em sua tese de doutorado, aponta que no 

processo de TD é necessário considerar, também, as necessidades de 

aprendizagem dos alunos e a modificação dos saberes em seus diferentes níveis. 
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 Não obstante, para entender os saberes envolvidos nesse processo, é que 

emerge o instrumento MD, que abordaremos a seguir.  

 

1.3.5 Modelo didático 
  

 Para reunir os conhecimentos científicos acerca de determinado gênero, 

surge um instrumento indispensável denominado MD, por meio do qual é possível se 

compreender a materialidade do gênero em relação aos seus parâmetros 

contextuais, organizacionais e lingüísticos a partir dos seus elementos constitutivos. 

De Pietro e Scheuwly (2003) explicam que a proposição do conceito de MD surgiu 

dentro de estudos sobre aprendizagem da oralidade, no intuito de definir o que 

deveria ser ensinado sobre ela no trabalho na escola com aquele gênero. Em 

trabalhos posteriores, essa instância também foi denominada de dimensões 

ensináveis (STUTZ, 2012), as quais abordaremos mais adiante. Tais dimensões 

devem partir de quatro referências essenciais, a saber: 

  a. Referência a outros gêneros que já foram trabalhados; 

  b. Referência a outros textos que evidenciam as características do 

gênero; 

  c. Referência às capacidades de linguagem dos alunos; e 

  d. Referência implícita a práticas didáticas. 

 Com esses conhecimentos reunidos, o MD é operacionalizado em uma SD de 

modo a integrar a situação de produção, os objetivos de aprendizagem e as 

atividades propostas dentro dos módulos. Em síntese, o MD precede a SD e define 

o objeto e suas dimensões a ensinar. 

 Um dos primeiros trabalhos que abordaram o conceito de MD no Brasil foi a 

Tese de Doutorado de Vera Lúcia Lopes Cristovão (2001), que inova, também, ao 

propor os conceitos de MD voltados ao ensino em língua estrangeira. A autora 

entende que o MD se constitui como “(…) indicador de critérios de avaliação das 

sequências didáticas elaboradas, e, consequentemente, da sua adequação ao 

desenvolvimento das capacidades de linguagem envolvidas” (p. 55). Aponta 

também, com base em Schneuwly e Dolz (1998/1999), que a construção do MD se 

dá pela observação de três elementos: 
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a) dos resultados de aprendizagem expressos por documentos oficiais e da 
determinação das capacidades reveladas pelos alunos; b) dos 
conhecimentos dos experts daquele gênero e dos conhecimentos 
linguísticos já elaborados sobre ele; c) das capacidades de linguagem dos 
alunos (CRISTOVÃO, 2001, p. 56). 
  

 Diante do exposto, torna-se viável explicitar quais as três dimensões, que são 

elas a) psicológica ; b) social ; e c) cognitiva (DOLZ, SCHNEUWLY, 2004), possíveis 

a serem propostas como elementos de didatização, que constituem a SD. Para que 

esse processo aconteça, por ocasião da construção do MD, é preciso observar 1) a 

definição geral do gênero; 2) os parâmetros do contexto comunicativo; 3) os 

conteúdos específicos; 4) a estrutura textual global; 5) as operações linguageiras e 

as configurações do gênero (STUTZ, 2012). 

 De maneira mais condensada, podemos definir o MD como um conjunto de 

dimensões de linguagem apresentadas descritiva e explicitamente para 

compreender o funcionamento e a configuração de um gênero de texto (MACHADO; 

CRISTOVÃO, 2006). Portanto, trata-se de um instrumento que possibilita a 

apreensão das dimensões ensináveis do gênero. Sendo elas psicológica (motivação, 

afetividade, interesse); cognitiva (complexidade do tema); social (densidade social 

do tema, potencialidades polêmicas, etc.) e didática (tema compreensível, 

compatível com o desenvolvimento do aluno) (CRISTOVÃO, 2012; QUEROZ, 2016). 

Com base nisso, podemos afirmar que a função do MD é delimitar o que pode ser 

ensinado sobre determinado gênero selecionado. Outrossim, é imprescindível levar 

em conta as dimensões do gênero quanto aos parâmetros físicos e sociossubjetivos, 

aos níveis organizacional e enunciativos, bem como aos parâmetros textuais e não-

verbais. Com esses elementos conceituados, parte-se para o uso do MD, que sua 

“[...] finalidade é didática, a necessidade está na definição ou até mesmo na criação 

de um objeto possível de ser ensinado” (ABREU-TARDELLI; APOSTOLO, 2018, p. 

364). Assim, evita-se tratar o gênero apenas pelo senso comum (STUTZ, 2012; 

STUTZ et. al., 2014) e torna-se possível reunir as suas dimensões ensináveis de 

maneira ensinável. 

 Em nossos resultados, traremos o MD do gênero NR. Passemos, agora, à SD 

delimitada dentro da esfera de TD. 

  

1.3.6 Sequência didática 
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 Após reunir as dimensões ensináveis do gênero no MD, por ocasião de sua 

TD, passamos à construção da SD. Esta pode ser definida como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 82). Essas 

atividades têm em sua proposição clássica, conforme os autores, e deverão estar 

reunidas em uma apresentação da situação, primeira produção ou produção inicial, 

módulos e uma produção final.  

 Stutz (2012, p. 119) afirma que o texto é o núcleo da SD e “se constitui como 

instrumento de trabalho do professor”. Assim, entendemos que a elaboração da SD 

requer um olhar atento do docente, pois, ao contrário do engessamento dado nas 

atividades dos livros didáticos, a SD é flexível às necessidades dos alunos. De 

maneira mais específica, podemos dizer que o trabalho com SDs permite a 

adaptação do conteúdo de acordo com a complexidade do tema e o contexto onde 

se pretende ensinar.  

 Como expusemos, a SD, nos moldes genebrinos (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004) é composta por apresentação da situação, produção inicial, 

módulos e produção final, como no esquema abaixo. 

 

Esquema 02 – Sequência Didática 

 

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

  

 A apresentação da situação é composta de duas dimensões. A primeira se 

refere a apresentar aos alunos a situação de comunicação na qual deverão agir de 

modo a resolver problema de comunicação ali posto. Para isso, deverá ser exposto 

o gênero que será trabalhado, a quem ele se dirige, de que forma deverão produzi-lo 

e quem está envolvido na produção. A segunda dimensão refere-se aos conteúdos 
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presentes no gênero. Aqui, os alunos deverão perceber a sua importância e saber 

com quais irão trabalhar de acordo com a situação de comunicação.  

 A produção inicial possui duas dimensões. A primeira se refere a apresentar 

aos alunos a situação de comunicação na qual deverão agir de modo a resolver 

problema de comunicação ali posto. Para isso, deverá ser exposto o gênero que 

será trabalhado, a quem ele se dirige, de que forma deverão produzi-lo e quem está 

envolvido na produção. A segunda dimensão refere-se aos conteúdos presentes no 

gênero. Aqui, os alunos deverão perceber a sua importância e saber com quais irão 

trabalhar de acordo com a situação de comunicação. 

 Os módulos servem para trabalhar os problemas que emergiram na produção 

inicial e fornecer aos alunos os instrumentos necessários para superá-los, de modo 

que estejam mais preparados para realizar a produção final. Os autores destacam 

que a SD parte do complexo para o simples, sempre trabalhando mais dimensões 

do gênero a fim de ampliar as capacidades de linguagem necessárias para o 

domínio do gênero. Ademais, os módulos devem trabalhar problemas de diferentes 

níveis e alternar as atividades entre observação e análise de textos, tarefas 

elementarizadas (SCHNEUWLY, 2009 apud STUTZ, 2012) de produção e 

elaboração de uma linguagem comum para tratar dos textos, sejam seus ou dos 

colegas. Essa linguagem comum favorece uma atitude reflexiva quanto aos 

conhecimentos apreendidos sobre o gênero e permite condensá-los em uma lista de 

constatações. 

 A produção final permite ao aluno colocar em prática as noções e 

instrumentos elaborados de forma separada nos módulos. Serve ao professor como 

instrumento de avaliação, pois permite avaliar os progressos realizados quanto ao 

fortalecimento das capacidades de linguagem requeridas para apropriar-se do 

gênero (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

 Ao tratarmos dos módulos, enfatizamos as tarefas elementarizadas. Assim 

fazemos para fundamentar o que em nossa SD denominamos de “avaliações 

intermediárias” (AI). 

 

1.3.6.1 Avaliações intermediárias 
 

 Entendemos que a natureza avaliativa processual do trabalho com SD 

articulada com textos orais ou escritos é de caráter formativo. Isso se dá por 
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diversos fatores que podemos destacar, como o caráter de instrução para agir pela 

linguagem, a autonomia desenvolvida quanto às possibilidades de apropriação de 

gêneros que permitiram ao agente atingir fins comunicativos específicos. Além dos 

aspectos relacionados ao desenvolvimento humano, psicológico, cognitivo e social.  

Contudo, a proposta pioneira de desenvolvimento de SD (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004) deixa claro que a produção final serve como parâmetro de 

avaliação somativa. Assim, propomos uma outra fase de avaliação que seja de 

cunho estritamente formativo. 

Desse modo, consideramos nossa proposta de suma importância, uma vez 

que permite ao professor acompanhar o andamento das atividades e se há algum 

aspecto a ser retomado na SD. Esse movimento de ajuste permite um melhor 

trabalho de acordo com o desenvolvimento das capacidades de linguagem de cada 

aluno.  

Como proposta de avaliação, as AI possibilitam o trabalho nesse viés 

formativo, uma vez que percebemos ser necessário a implementação de etapas com 

caráter qualitativo com predominância sobre os quantitativos, como já exposto em 

1996 pela LDB. Nesse sentido, é possível perceber que as avaliações desse tipo 

pressupõem sempre uma intervenção que permita ao professor mediar o ensino e 

intervir sempre que necessário, de modo a tornar a fortalecer constantemente as 

capacidades dos alunos e não apenas atribuir uma nota (PERRENOUD, 1999).  

Corroborando com a idade de avaliação formativa, Gonçalves e Nascimento 

(2010) apontam a necessidade de uma avaliação formativa instaurada nos 

processos de mediação e formação. Nesse sentido, explicam os autores, a produção 

inicial e a construção dos módulos seguem esse percurso. Contudo, explicitam em 

qual momento específico acontece a aferição qualitativa que valorize o erro como 

parte do processo de aprendizagem. É nesse espaço que entendemos como 

fundamentais as AI, pois, sendo de caráter formativo, elas “possibilita(m) a interação 

entre o professor e o aluno ao longo do processo ensino e aprendizagem” 

(MIQUELANTE; PONTARA; CRISTOVÃO; SILVA, 2017, p. 269). Esse 

delineamento, que as autoras caracterizam como processual, pressupõe aos 

agentes identificar onde o conhecimento apreendido se encontra e o que ainda 

precisa ser fortalecido. 
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 Corroborando com essa ideia de avaliação, Tonelli e Pádua (2016, p. 527), ao 

tratarem do contexto de anos iniciais do ensino fundamental, reiteram o caráter 

formativo das SD no tangente à avaliação, pois 

 

o dispositivo SD pode vir a ser um instrumento eficaz e contribuir 
positivamente com a avaliação formativa, por apresentar atividades 
didaticamente organizadas, propiciar oportunidades de retomada de 
conteúdo, contribuindo, assim, com uma aprendizagem efetiva, e não 
colocar a criança em situação de avaliação. 

 
Nesse sentido, em nossa SD sobre as NR, contamos com duas AI, sobre as 

quais trataremos na análise da sequência e resultados das produções dos alunos. 

 Como vimos, o intuito do trabalho com a SD é potencializar o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, o que será discutido na 

seção seguinte. 

 

1.3.6.2 Capacidades de Linguagem 
 

 A partir da proposição de trabalho com capacidades de linguagem (DOLZ; 

PASQUIER; BRONCKART, 1993), os autores questionam sobre os processos 

envolvidos na aquisição-aprendizagem dos discursos,  refutando a concepção de 

competência atrelada à aptidão dos alunos. Dessa forma, propõem o conceito de 

capacidades, as quais são exigidas dos alunos para que possam produzir um 

discurso coerente com o contexto que será utilizado. Assim, situando o trabalho na 

área das ciências humanas e tendo as atividades como estruturas de condutas com 

foco em finalidades específicas de um grupo, orientadas por sistemas sócio-

historicamente elaborados por esses sujeitos, os autores defendem que a linguagem 

negocia os sentidos e orienta as ações por ela criada simbolicamente. 

 De maneira mais específica, afirmam que  

 

uma ação de linguagem é uma estrutura de condutas que consiste em 
produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado 
de enunciados orais ou escritos (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, [1993] 
2017, p. 7, grifo dos autores). 
 

  

 Quanto às capacidades, trata-se de “aptidões numa situação de interação 

determinada” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 44). Souza e Stutz (2019, p. 1115), 

com base em Cristovão (2007), definem as capacidades de linguagem 
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como conjuntos de operações de linguagem responsáveis pela produção e 
compreensão textual, de ordem oral ou escrita, as quais são essenciais 
para o desenvolvimento humano, dadas as relações que exercem entre si a 
partir de práticas de linguagem. 

 
 Apesar da expansão do conceito de capacidades de linguagem com a 

proposição de novas capacidades, especialmente no que tange aos trabalhos 

voltados à apreensão de línguas estrangeiras31, a proposta inicial volta-se a três, a 

saber: 

  - Capacidades de ação (CA); 

  - Capacidades discursivas (CD); e 

  - Capacidades linguístico-discursivas (CLD). 

 As CA dizem respeito ao contexto e seu conteúdo referencial. De maneira 

mais específica, explicam os autores (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, [1993] 

2017) que o contexto é a representação do meio físico e social. O primeiro é aquele 

no qual o agente da interação molda a linguagem para atender determinadas ações 

implícitas nesse espaço e tempo e de acordo com seu(s) receptor(es). No segundo, 

o meio social considera a interação entre esses sujeitos e suas finalidades mediante 

os papéis que assumem. Já o conteúdo referencial abarca as representações de 

mundo que o agente da interação mobiliza em sua produção de linguagem, 

adequando-a. Com esses conhecimentos, é possível estabelecer a sustentação 

discursiva que guia essa produção, ou seja, a infraestrutura geral do texto, que é 

elemento disposto nas CD. Por meio delas o agente adere a um determinado tipo de 

discurso e sequências que possam estruturar seus enunciados e planificá-los de 

acordo com o conteúdo referencial da ação, que explicamos acima. Esse processo 

permitirá que o agente escolha e mobilize unidades linguísticas relativamente 

estabilizadas e que agregam coerência à linguagem.  

Em se tratando das CLD, estas dizem respeito à arquitetura interna do texto e 

às operações linguísticas que o tornam inteligível. Nelas, podemos destacar as 

escolhas lexicais feitos pelo agente da produção de linguagem, que garantiram a 

coesão nominal do texto, por exemplo. Apesar das capacidades estarem 

conceituadas separadamente, cabe destacar que elas sempre funcionam de 

 
31 Trataremos adiante sobre as novas propostas de expansão. 
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maneira articulada, estando interligadas para possibilitar a apreensão global de um 

gênero de texto (CRISTOVÃO; STUTZ, 2011). 

 Com relação à expansão das capacidades de linguagem, destacamos as 

seguintes: 

   a. Capacidades de significação (CS); 

   b. Capacidades multissemióticas (CM); e 
   c. Capacidades Digitais32. 
 
 As CS foram propostas por Cristovão e Stutz em 2011. Segundo as 

pesquisadoras brasileiras, a proposta baseia-se na necessidade de uma capacidade 

que possa abarcar aspectos mais amplos da atividade geral de produção de um 

texto. Assim, explanam que as CS 

 

Possibilitam ao indivíduo construir sentido mediante representações e/ou 
conhecimentos sobre práticas sociais (contexto ideológico, histórico, 
sociocultural, econômico, etc) que envolvem esferas de atividade, atividades 
praxiológicas em interação com conteúdos temáticos de diferentes 
experiências humanas e suas relações com atividades de linguagem (p. 23). 

  

 Entendemos que as CS possuem um caráter essencial nos estudos do ISD33, 

uma vez que, a partir dos elementos identificados por meio delas, é possível 

conceituar, imbricados no texto, parâmetros de análise inerentes ao agente da 

interação e que são anteriores à produção de linguagem. Esses parâmetros referem-

se, também, aos pré-construídos coletivos e a sócio-história do gênero. 

 Quanto às CM, temos a proposição formal na dissertação de mestrado de 

Lenharo (2016), contudo, o termo foi apresentado pelo professor Joaquim Dolz em 

2015 durante o Seminário Internacional Escrevendo o Futuro34. Assim, a partir do 

trabalho de Lenharo (2016), que identificou que ainda não existiam trabalhos que 

pudessem analisar texto e imagem de forma não separada dentro de uma 

 
32 Neste trabalho, não propusemos atividades que contemplassem as Capacidades Digitais, então 
não as abordaremos. Entretanto, destacamos que o conceito foi proposto em Cacilho (2016) e 
discutido anteriormente, em se tratando de gêneros digitais, em Stutz e Cacilho (2015). 
33 Apesar do trabalho possuir mais de 50 citações no Google Scholar, destacamos que essas são 
quase todas de pesquisadores brasileiros. Apenas um trabalho é de autores paraguaios 
(http://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S2226-40002017000100060&script=sci_arttext) e outro 
assinado por Joaquim Dolz em coautoria 
(https://wac.colostate.edu/docs/books/wrab2017/tognato.pdf). Acreditamos que a vasta e 
metodologicamente elaborada produção brasileira merece mais atenção de autores que tratam da 
didatização das línguas, especialmente de contexto francófono.  
34 https://www.youtube.com/watch?v=K68WLhIcSrc. 

https://wac.colostate.edu/docs/books/wrab2017/tognato.pdf
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capacidade específica, bem como nas releituras de outros autores (FERREIRA; 

ALMEIDA; DIAS, 2017; GARCIA-REIS; COSTA, 2018; AGUIAR JÚNIOR, 2019) a 

partir da palestra de Dolz (2015), podemos definir as CM como inerentes aos 

conhecimentos que permitem apreender múltiplas semioses materializadas de forma 

não-verbal (LENHARO, 2016). A autora continua e propõe cinco critérios de 

classificação para as CM, com os quais trabalharemos em nossas análises. Cabe 

ressaltar, ainda, que a categorização das CM apoia-se na proposta de Cristovão e 

Stutz (2011) sobre as CS, uma vez que viabilizaram o trabalho com pontos gerais da 

atividade praxiológica relacionados aos aspectos mais amplos da produção 

linguageira, da sócio-história e de aspectos macros do gênero em uso. 

 Enfim, sistematizamos os elementos constitutivos referentes a cada 

capacidade e suas operações, conforme mostra o Quadro 07.  

 

Quadro 07 – Capacidades e operações de linguagem 
 

Capacidades 

de linguagem 

Elementos 

constitutivos 
Operações 

Ação 

Saberes 

contextuais de 

produção do 

gênero, de modo a 

orientar sua 

compreensão e 

produção. 

(1CA) Realizar inferências 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 propriedades linguageiras na sua relação 
com aspectos sociais e/ou culturais; 
(4CA) Mobilizar conhecimentos de mundo para compreensão 
e/ou produção de um texto. 

Discursivas 

Organização 

discursiva do 

gênero. 

(1CD) Reconhecer a organização do texto como layout, 
linguagem não-verbal (fotos, gráficos, títulos, formato do texto, 
localização de informação especifica no texto) etc; 
(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 formas de organização 
diversas dos conteúdos mobilizados. 

Linguístico-

discursivas 

Operações de 

textualização e  

nível enunciativo. 

(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 
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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 de 
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; 
(12CLD) Buscar informações com base em recursos 
linguísticos (relacionando língua materna e língua estrangeira, 
por exemplo). 

Significação 

Engajamento em 

atividades de 

linguagem e 

praxiológicas 

referentes às 

práticas sociais 

dos alunos. 

(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 atividades de linguagem; 
(4CS) Compreender conjuntos de pré-construídos coletivos; 
(5CS) Relacionar os aspectos macro com sua realidade; 
(6CS) Compreender as imbricações entre atividades 
praxiológicas e de 
linguagem; 
(7CS) (Re)conhecer a sócio história do gênero; 
(8CS) Posicionar-se sobre relações textos-contextos. 

Multissemióti

cas 

Relações 

estabelecidas 

entre elementos 

verbais e não-

verbais. 

(1CMS) Compreender as relações de sentido entre elementos 
verbais e não-verbais 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. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dolz, Pasquier e Bronckart (2017 [1993]); Cristovão e Stutz 
(2011); e Lenharo (2016). 

 

 No Quadro 07, explicitamos os elementos constitutivos de cada capacidade e 

as suas respectivas operações de linguagem. Stutz (2012 apud PIETRO; 

SCHNEUWLY, 2013) enfatiza que as operações de linguagem são um dos cinco 

elementos básicos para a análise de textos, bem como são as operações que 

explicitam o que o aluno precisa mobilizar para agir socialmente por meio dos textos 

(TONELLI; CORDEIRO, 2014). 

A seguir, trataremos dos aspectos do trabalho com a linguagem oral. 

 

1.4 Apropriação da linguagem oral na educação infantil 
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 O trabalho do professor de EI demanda capacidades docentes diferentes das 

exigidas no ensino fundamental I. Contudo, esse ponto é por vezes negligenciado 

por concepções de ensino que valorizam o ensino fundamental em detrimento da EI, 

por entender necessária a antecipação da alfabetização escrita, mesmo esta sendo 

apenas um dos possíveis tipos de expressão da linguagem.  

 Em consonância com o que está expresso na BNCC para a EI, vemos que o 

entendimento voltado à alfabetização escrita deve ser abolido para essa etapa, uma 

vez que esse contexto educacional, ao articular-se com as vivências e 

conhecimentos que a criança constrói no convívio com a família e na comunidade, 

“tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades 

dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 

maneira complementar à educação familiar” (BRASIL, 2017, p. 34). Assim, 

perguntamos: ao se tratar do convívio familiar, que tipo de linguagem a criança faz 

uso e apreende nesse meio. É sobre essa linguagem oral que trataremos aqui. 

 À primeira vista, parece pouco importante falar em ensino da oralidade, dado 

que as crianças, quando chegam aos centros de educação infantil, já sabem se 

comunicar. Quando bebês, choram. Ao ficarem um pouco maiores, começam a 

articular fonemas distintos e percebem que juntos formam unidades inteligíveis, com 

as quais podem expressar diferentes sentimentos, sensações e significar o mundo e 

as relações nos quais estão envolvidas.  

 Na BNCC da EI, o vocábulo oral aparece cinco vezes, geralmente, articula ao 

CE Escuta, fala, pensamento e imaginação e uma vez ao Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. Para melhor exemplificar, produzimos o 

Quadro 08.  

 

Quadro 08 – Vocábulo oral/oralmente na BNCC 

Páginas Excertos CEs 

p. 40 

“Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais 
as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na 
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em 
conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente 
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a 
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a 
um grupo social”. 

Escuta, fala, 
pensamento 

e 
imaginação 

p. 47 
“Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, 
desenhos e outras formas de expressão”. 
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p. 48 
“Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas 
sugeridos”. 

p. 53 
“Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e 
causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é 
produzida”. 

p. 50 
“Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 
diversos”. 

Espaços, 
tempos, 

quantidades
, relações e 
transformaç

ões 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2017, grifos nossos). 

 

 O Quadro 08 nos mostra distintas formas de manifestação e trabalho com o 

oral, desde a inserção cultural, expressão, comunicação e interação. Assim, 

podemos perceber a importância do trabalho com a linguagem oral. Contudo, é 

preciso uma sistematização desse ensino, de modo que os alunos possam se 

apropriar da linguagem e perceber as práticas linguísticas e sociais inerentes àquela 

produção. Para isso, propomos o trabalho com os gêneros orais, sobre os quais 

trataremos a seguir. 

  

1.4.2 Os gêneros orais e o ensino 
 

 Com relação ao que chamamos de géneros orais, Dolz e Schneuwly (2004, p. 

138) afirmam que “saber falar, não importa em que língua, é dominar os gêneros 

que nela emergiram historicamente, dos mais simples, aos mais complexos”. Os 

autorem se filiam a essa linha por concordar com as ideias de Vigotsky (1991; 2009) 

e entenderem os gêneros como instrumentos para o desenvolvimento psíquico. 

Assim, retomam os trabalhos que Bakhtin (1953/1979) e enfatizam também que a 

apropriação de gêneros secundários35, por meio do trabalho didático e 

sistematizado, faz emergir funções psicológicas superiores e a consequente 

passagem dos conceitos espontâneos para os científicos. Nesse sentido, podemos 

conceber a escola como local primordial nesse amadurecimento, dado que ela deve 

promover o contato com diferentes gêneros orais e escritos.  

 
35 Os gêneros secundários são aqueles que “aparecem em circunstâncias de uma comunicação 
cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída” (p. 281 apud SCHNEUWLY, 2004, p. 26). Já 
os primários acontecem nas comunicações do dia a dia. 
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 Ao abordar o ensino de línguas para crianças, Cameron (2001) critica a 

proposta de Piaget por entender que “uma importante dimensão da vida das 

crianças que Piaget negligencia é a social36” (p. 4, tradução nossa). Com isso, a 

pesquisadora filia-se à perspectiva vigotskiniana de desenvolvimento e 

aprendizagem e adere, também, aos trabalhos de Bruner (1983; 1990). Em seu 

esquema organizacional sobre aprendizagem de língua estrangeira, Cameron (2001) 

faz uma distinção entre a aprendizagem de habilidades orais e aprendizagem da 

língua escrita. Quanto às habilidades orais, a autora propõe dois níveis principais: 

vocabulário e discurso e três secundários, mas confluentes: gramática, ligada ao 

primeiro, conversação e fala estendida – produção de palavras isoladas e carentes 

de interação -, pertencentes ao segundo. O primeiro é composto de conhecimentos 

além da compreensão e produção de vocábulos, mas de blocos de enunciados. O 

nível do discurso diz respeito aos conhecimentos de estrutura global mais ampla. 

Este ocorre sempre em interação, pois “são instituídos de sentido ao serem sócio-

historicamente situados” (ROCHA, 2007, p. 294). Dito isso, é imprescindível uma 

aprendizagem que considere as trocas entre os alunos. 

 O ensino da oralidade é visto como dependente em relação à norma escrita e 

sua inserção, no ambiente escolar, é desprestigiada por ser considerada como 

espontânea e cotidiana (SCHNEUWLY, 2004). O autor, apesar de situar seu 

trabalho no contexto de ensino de língua materna, busca oferecer uma concepção 

do oral e, para isso, enfatiza que “não existe “o oral”, mas “os orais” em múltiplas 

formas. Ademais, demonstra que estes “podem se aproximar da escrita e mesmo 

dela depender” ou “podem estar mais distanciados” (SCHNEUWLY, 2004, p. 114). 

Assim, enfatizamos que as NR se situam no segundo plano, distanciadas, 

corroborando com nossa escolha de contexto de EI onde as crianças ainda não 

dominam a escrita. 

 Retomamos Schneuwly (2004) para concordar com a necessidade de 

ficcionalização como meio para o desenvolvimento e ensino da linguagem oral, 

especialmente em se tratando de língua não-materna. A forma a ser escolhida 

priorizada uma abordagem que se afaste dos gêneros do cotidiano e focalize 

situações de produção mais institucionalizadas, ou seja, aquelas que não oferecem 

“reação imediata à palavras dos outros interlocutores”, mas que “necessita(m) de 

 
36 “An important dimension of children’s lives that Piaget neglects is the social”. 
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uma preparação” em razão da sua complexidade. A definição de gêneros que se 

adequem a essas situações se dá pelos parâmetros contextuais que não devem ser 

dados “pela situação imediata, mas pré-definidos institucionalmente e materializados 

no próprio gênero” (SCHNEUWLY, 2004, p. 121-122). Portanto, enfatizamos 

novamente que o caráter lúdico das NR e a disjunção que operam no mundo do 

narrar caracterizam primordialmente a ficcionalização e por ela opera, pois não 

somente, respondem às situações do aqui e agora, mas criam “uma representação 

da situação abstrata37” (SCHNEUWLY, 2004, p. 123) que fortalecem novas 

capacidades.   

 Ainda amparados pelas pesquisas do ISD sobre oralidade, percebemos que 

Dolz e Schneuwly (2004) apontam que há dois tipos de oral: espontâneo e escrita 

oralizada. Luiz Antônio Marcuschi (2001) ancora alguns de seus estudos com SD a 

essa perspectiva e aponta que há oralização da escrita e língua oral. Assim, afirma 

que a oralização é uma leitura em voz alta de um gênero de texto escrito. Não 

aderimos  a essa forma de trabalho de oralização e nos filiamos em uma perspectiva 

de práticas discursivas de oralidade, que devem estar organizadas em uma SD em 

torno de um gênero oral.  

 Desse modo, enfatizamos o trabalho com SD, pois, nos livros didáticos, há 

uma sistemática omissão quanto à inserção de atividades que girem em torno da 

oralidade (MARCUSCHI, 2001)38. Cordeiro (2009) concorda que, apesar da 

linguagem oral estar sempre presente nas práticas da escola, “pouco se conhece 

sobre o trabalho realizado com a linguagem oral em sala de aula” (p. 3). Assim, 

propiciar o contato com diferentes gêneros orais por meio da implementação de SD 

na escola se torna essencial. 

 Neste trabalho de construção de SD, a comunicação oral deve considerada 

além somente da “(...) utilização de meios linguísticos ou prosódicos” (DOLZ; 

SCHNEUWLY; HALLER, 2004, p. 134). Para caracterizar a estreita relação da 

linguagem com o corpo, os autores propõem meios não-linguísticos da comunicação 

oral, que são: 

 

 
37 Abstrata também por levar o aluno a transitar por outra língua e outra cultura. 
38 O professor Marcuschi dedicou grande parte de suas obras voltadas ao estudo da oralidade. A 
pesquisa que citamos teve como objeto de estudo livros didáticos de português, contudo suas 
observações quanto à oralidade são muito válidas para nosso trabalho. 
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Quadro 09 – Meios não-linguísticos da comunicação oral 

 

Meios 
paralingüísticos 

Meios cinésicos Posição dos 
locutores 

Aspecto exterior Disposição dos 
lugares 

qualidade da voz; 
 melodia; 

 ritmo; 
risos; sussurros. 

atitudes 
corporais; 

 movimentos; 
gestos; 

troca de olhares; 
mímicas faciais. 

ocupação de 
lugares; 

espaço pessoal; 
distâncias; 

contato físico. 

roupas; disfarces; 
penteado; óculos; 

limpeza. 

lugares; 
disposição; 
iluminação; 

disposição das 
cadeiras; 
ordem; 

ventilação; 
decoração. 

     Fonte: Dolz; Schneuwly; Haller (2004, p. 134) 

 

 Dada a complexidade para delimitar o oral como objeto de ensino, considerar 

os meios não-linguísticos é imprescindível na implementação de SD com foco nos 

gêneros orais. Os autores alertam, ainda, que para conhecer a constituição desse 

complexo objeto autônomo de ensino, por estar de maneira central tanto no ensino e 

na aprendizagem em si, é necessário a construção de um MD. Este, como 

explicamos anteriormente, reune as dimensões ensináveis do gênero e permite ao 

professor adequar os elementos de acordo com as necessidades específicas dos 

alunos e do contexto escolar. Nesse sentido, como já dissemos, escolhemos o 

gênero de texto NR, que abordamos a seguir. 

   

1.5 As Nursery rhymes 
  

 As NR são canções/cantigas infantis que apresentam rimas, narrações e 

personagens capazes de envolver as crianças. De acordo com o dicionário online 

Merriam-Webster, a palavra nursery rhyme foi catalogada pela primeira vez em 

1816, sendo definida como “uma pequena rima para crianças e que geralmente 

conta uma estória39” (tradução nossa).  

Entretanto, sabe-se que as mais antigas datam a períodos anteriores ao 

século XV, quando eram utilizadas pelos pais como forma de entretenimento aos 

seus filhos. Assim, por meio delas, contavam-se histórias rimadas que retratavam o 

cotidiano, os costumes, crenças do seu povo. Dessa forma, vemos que as NR 

 
39 “a short rhyme for children that often tells a story” (Def. 1. Merriam-Webster's Online Dictionary). 
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podem ser entendidas como canções de curto tamanho que são utilizadas para 

promover o contato lúdico entre as crianças e as pessoas ao seu redor: entretendo, 

fazendo “ninar” ou contando uma história. Assim, definimos as NR como: 

 

[...] melodias (que) passam de geração em geração, entoadas pelos adultos 
ajudam a entreter, embalar e fazer adormecer as crianças. Hoje em dia elas 
não são tão presentes na realidade infantil como antigamente devido às 
tecnologias existentes como os computadores, celulares, tablets, entre 
outras tecnologias. As cantigas geralmente eram usadas para o 
entretenimento e aprendizado das crianças de todas as idades em locais 
como colégios, Cmeis, parques, ruas, etc (CASCUDO, 2001, p. 102). 

 

 Como dito acima, esta pesquisa está direcionada à EI, primeira etapa da 

educação básica e o momento em que a criança tem a oportunidade de realizar sua 

inserção social, uma vez que se afasta do convívio exclusivamente familiar e adentra 

em um ambiente de novas possibilidades, experiências e situações. Esse novo 

momento requer a expansão das capacidades de interação por meio do uso da 

linguagem, que possibilitará ao educando perceber-se nesse novo ambiente, bem 

como significá-lo. 

 Desse modo, vemos que a utilização e os fins comunicativos das NR são 

muito diversos. Assim, seu uso demonstra a possibilita do trabalho com aspectos 

que contemplam também o desenvolvimento linguístico. Não obstante, Danielson 

(2000) aponta quatro benefícios interessantes das NR para as crianças, nas quais 

elas “a) aprendem características de pronúncia de uma língua, (b) adquirem novas 

palavras e conceitos, c) compreendem as bases para aprender a ler e escrever e 

começam a apreciar a poesia da NR40”. (DANIELSON, 2000, p. 7, tradução nossa) 

 Dito isso, entendemos que a seleção deste gênero se justifica pelo seu 

caráter lúdico e pelas significações que possibilita tecer com o mundo real e 

imaginário (DANIELSON, 2000). Assim, sua inserção no meio escolar possibilita a 

apreensão linguageira, desenvolvimento da criatividade, de fatores motores, 

afetivos, de socialização e interação41. 

 
40 “(a) learn the intonation patterns of a language (b) learn new words and concepts, (c) understand 
the basis of learning to read and write, and (d) gain appreciation of poetry”. 
41 Diversos autores (cf. SAYAKHAN; BRADLEY, 2019) têm enfatizado a importância do trabalho com 
NR dada suas possibilidades de encantamentos, desenvolvimento linguístico, trabalho com 
alfabetização, ludicidade, entre outros aspectos.  
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 Nos dias atuais, esse gênero de texto adquiriu novas faces, com adaptações 

de letras antigas, de modo a torná-las mais lúdicas e interessantes, bem como a 

retratar mais fielmente o contexto atual da sociedade. Nesse sentido, no momento 

tecnológico que se vive, elas foram incorporadas digitalmente para serem 

reproduzidas em computadores e smartphones por meio de uma famosa plataforma 

de vídeos online, o YouTube. Por essa razão, passaram a ser utilizadas como meio 

de entretenimento para as crianças, desde os bebês, fazendo parte do cotidiano da 

nova geração, a qual já nasceu conectada e toma os recursos digitais como parte 

inseparável de seu cotidiano.   

 Esse novo delineamento multimodal do gênero requer a emergência de novas 

capacidades de linguagem que possam oferecer aos alunos os conhecimentos 

necessários para que eles sejam capazes de apreender o gênero e significá-lo em 

suas práticas diárias de linguagem. 

 Isto posto, deixamos claro que pretendemos, com base nas teorias do 

interacionismo sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999) e na didatização das 

línguase implementação de SD (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), analisar e 

compreender o funcionamento da linguagem e propor atividades de linguagem em 

torno do gênero NR que permitam aos alunos fortalecer suas capacidades de 

linguagem. 

 

Síntese do capítulo  
 

 Neste capítulo, buscamos expor um panorama da EI desde seus primeiros 

delineamentos até a forma como é tratada atualmente. Para isso, discorremos 

acerca da legislação, das mudanças e o que está em vigor. Além disso, 

apresentamos dados a respeito do estado da arte a respeito de pesquisas acerca do 

ensino/apreensão de LI na EI. 

 Em uma segundo momento, trouxemos considerações sobre o interacionismo 

social como base para o ISD. Deste fizemos uma retrosperspectiva histórica e 

teórica, tomando como referência os estudos de Jean-Paul Bronckart (1997/2009) e 

sua equipe de pesquisa da  Escola de Genebra. Abordamos ainda aspectos em 

relação à didática das línguas, que tem como pressupostos a TD, MD, SD e 

capacidades de linguagem. Por fim, tratamos do trabalho com gêneros orais, 
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conceituando as NR. 
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CAPÍTULO 2 
 

 Neste capítulo, encontra-se a forma como conduzimos científico e 

metodologicamente esta pesquisa. Para isso, traremos, em subtópicos, da natureza, 

abordagem e tipo de pesquisa. Em seguida, teceremos considerações sobre a forma 

como se deu a geração dos dados e os critérios de análise. Ademais, trataremos do 

contexto da pesquisa, a maneira como aconteceu a construção do MD e da SD. 

Com isso, destacamos que, antes de adentrar nas classificações de sua pesquisa, o 

pesquisador precisa delimitar sua visão de mundo e como esta afeta sua maneira de 

pesquisar (DENZIN; LINCOLN, 2006). Em nosso caso, destacamos que para nossa 

visão de mundo, enquanto pesquisadores que trabalham dentro das bases da 

linguística aplicada, consideramos essenciais os processos de interação e 

negociação entre os participantes do processo educativo: professor, aluno e seu 

contexto. Assim, ontologicamente, os processos de interação entre os agentes são-

nos muito caros. Paralelamente, como pressupostos epistemológicos, consideramos 

as bases teóricas do Interacionismo Social (VIGOTSKI, 2009), ou seja, levamos em 

conta que o desenvolvimento holístico dos alunos deve estar sempre pautado na 

sócio-história dos indivíduos. Da mesma forma, apoiamo-nos no Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999) e suas propostas para didatização das 

línguas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) ancoradas na TD de gêneros de texto. Estes 

sendo concebidos como ferramentas de mediação psíquica entre a linguagem e a 

realidade (VOLOCHINOV, 2017 [1929]), agindo sobre esta e vice-versa. Por fim, 

apresentaremos uma síntese do capítulo.  

 

 

2.1 Natureza, abordagem e tipo de pesquisa 
  

 Ao fugirmos daquilo que Cavalcanti (2004) aponta como enfoque das teorias 

linguísticas no Brasil, anteriormente à década de 1970, que era o direcionamento 

dos estudos a um aspecto gramatical, delimitamos nossa pesquisa tendo por base a 

Linguística Aplicada (CELANI, 1998/2004; MOITA LOPES, 2006). Essa definição da 

natureza desta pesquisa se dá ao concordamos que a tarefa do professor de línguas 

é abandonar a análise e os estudos ao nível da frase e partir ao texto, levando-o 

para a sala de aula. 
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Essa mudança de paradigma tem uma explicação mais detalhada. Como 

explica Damianovic (2005), o linguista aplicado passa a considerar mais a 

aprendizagem do que o ensino. Nessa perspectiva, há uma atenção maior à forma 

como se aprende, bem como ao interesse por questões que, como sabemos, 

influenciam diretamente a aprendizagem, como o contexto, a abordagem, os 

materiais utilizados, a visão de língua, dentre outras.  

 Nesse sentido, podemos dizer que nossa pesquisa torna-se necessariamente 

de natureza aplicada. Levamos para sala de aula de uma turma de EI um objeto a 

ser ensinado, o gênero de texto NR, e buscaremos analisar continuamente o 

processo de implementação da SD e a mobilização de capacidades de linguagem 

pelos alunos. Portanto, para vislumbrar o delineamento de tal processo, recorremos 

à linguística aplicada, dentro de uma perspectiva de ensino na qual elegemos o 

gênero NR, de modo a realizar sua transposição didática. A seguir, expomos a 

abordagem utilizada para interpretar o transcurso da pesquisa. 

 A transposição de conhecimentos para o ambiente escolar requer uma 

pesquisa de natureza aplicada, conforme mencionado anteriormente. Da mesma 

forma, uma abordagem qualitativa e de cunho interpretativista se faz primordial. 

Desse modo, de acordo com Leffa (2006, p. 3), “há uma preocupação em 

contextualizar o que é pesquisado, estabelecendo todas as relações possíveis entre 

os diferentes elementos que podem estar envolvidos na pesquisa”. Essa é a direção 

que se propôs  nesta pesquisa. 

 Na pesquisa qualitativa em educação, Triviños (1987) enfatiza que há uma 

ênfase àquilo que fundamenta a vida das pessoas, diferentemente do positivismo 

que postulava esses fatores como algo natural. Assim, ao preocupar-se com 

aspectos do mundo dos sujeitos, a pesquisa qualitativa tendeu, inicialmente, à 

antropologia e aos estudos etnográficos. Indo além, o mesmo autor ensina que a 

etnografia “é o estudo da cultura” (p. 121). Contudo, a pesquisa qualitativa não se 

bastou somente a essa análise. Ao longo do tempo, incumbiu o investigador da 

participação como etnógrafo, inserindo-o nos grupos pesquisados para melhor 

entendê-los. Essa maneira de pesquisar faz emergir aquilo que é muito caro nessa 

abordagem do estudo do contexto, o qual fornece os subsídios reais em que são 

coletados os dados da observação/inserção da/na comunidade. 
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 Com o aprofundamento do interesse de pesquisadores acerca da pesquisa 

qualitativa, outros enfoques lhe foram dados aquém do etnográfico, destacando a 

observação participante, estudo de campo, estudo de caso e pesquisa-ação.  

 Por fim, concluímos que nossa sustentação deve de fato pautar-se nos 

princípios da pesquisa qualitativa de cunho interpretativista, uma vez que “consiste 

em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. 

Essas práticas transformam o mundo, fazendo dele uma série de representações” 

(DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). São essas representações materializadas por 

meio do genêro NR e suas dimensões ensináveis no MD e transpostas à SD que 

buscamos também analisar. 

 Anteriormente, já deixamos claro que este estudo se configura como uma 

qualitativa interpretativista. Tal escolha se deu pela busca em proporcionar maior 

autonomia ao pesquisador para investigar a sua prática de ensino envolvendo a 

implementação de uma SD. Além dessa característica, esse tipo de pesquisa 

possibilita ao professor experimentar novas práticas didáticas, identificar aquilo que 

deu certo ou que precisa ser aperfeiçoado (REIS, 2006). Desse modo, há um olhar 

sobre o processo como um todo, uma vez que, sendo o pesquisador o sujeito de sua 

própria prática didática e, ao mesmo tempo, investigativa, pode ter um olhar 

privilegiado daquela situação. 

 Concordamos com Baldissera (2001) quando explica que esse tipo de 

pesquisa surgiu situando-se dentro das ciências sociais. Um exemplo é o seu 

advento no Brasil por meio dos estudos do sociólogo Bosco Pinto, o qual aplicou-a 

na educação. Adiante, como demonstra a autora, esse tipo de pesquisa é sempre de 

intervenção. Busca-se, em nosso caso, a transformação do processo de ensino e 

aprendizagem. O objetivo é transformar a prática educativa por meio da ação 

coletiva. Contudo, para isso, Celani (2005) discorre que é preciso que o pesquisador 

tome uma posição ética para com a pesquisa e principalmente com os pesquisados. 

A estudiosa afirma que, de acordo com Moraes (1995 apud CELANI, 2005), um 

procedimento não ético pode ser delimitado em duas categorias: má conduta e 

fraude. 

 Ao assumir a posição exposta acima, o pesquisador torna-se uma espécie de 

guia (TRIVIÑOS, 1987) da pesquisa, por assim dizer, uma vez que é vinculado ao 

grupo pesquisado. Essa característica ética possibilita ao investigador uma melhor 
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definição do problema de pesquisa, a delimitação de objetivos e a forma como 

alcançá-los.  

 A ponto de finalizar esta parte, concluímos que esse modelo requer que 

sejam adotadas algumas posições do pesquisador frente à pesquisa, pois, nas 

palavras de Zeichner e Diniz-Pereira (2005), tal abordagem deve prezar pela busca 

de uma mudança no mundo. Da mesma forma, configura-se sempre como um 

processo de negociação, no qual há o compromisso ético com os participantes da 

pesquisa. Não obstante, se dá sempre prezando pela integridade dos participantes 

(SILVA; GONÇALVES, 2014). 

 Quanto ao MD e à SD, utilizamo-nos de dados quantitativos e qualitativos 

para, além de ilustrar de maneira numérica e percentual as recorrências encontradas 

no gênero de texto e quantificar as utilizações e mobilizações de capacidades de 

linguagem que as crianças realizaram, poder analisar as produções dos alunos. 

 

2.2 Contexto de produção da pesquisa 
  

 Para que possamos entender como funciona o espaço no qual aconteceu a 

oficina de LI, local este em que foram gravadas as aulas, assim como tecer 

possíveis questionamentos e/ou reflexões sobre a apropriação das capacidades de 

linguagem pelos alunos, recorremos à descrição do contexto. A instituição escolar 

na qual aconteceu a pesquisa faz parte do Departamento de Assuntos Culturais da 

SEMEC, bem como a sede administrativa daquela divisão está ali instalada. O local, 

fundado em 1987, oferece diversos cursos, a saber: de inglês, artesanato, teatro, 

canto, fotografia, instrumentos musicais e outros. Ademais, ali também funciona a 

Biblioteca Municipal da cidade. 

 Cabe destacar que a grande maioria dos cursos são disponibilizados para 

alunos da rede municipal de ensino, que frequentam as aulas em regime de 

contraturno, como já dissemos. Este sistema faz com que os alunos que não 

possuem escola em tempo integral possam desfrutar de aulas extras no horário 

diferente das aulas regulares.  

 

2.3 Geração dos dados 
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 A geração dos dados se deu em fases distintas devido a uma pesquisa 

conduzida durante a graduação. Assim, durante aquele primeiro momento, 

conduzimos a construção do MD do gênero de texto NR em um projeto de iniciação 

científica42. Quando por ocasião da ascensão ao Programa de Pós-Graduação em 

Letras, resolvemos dar continuidade ao projeto de uma maneira mais abrangente. 

Agora, decidimos aperfeiçoar o MD, produzir e implementar uma SD com crianças 

da educação infantil (EI), que possuem entre 4 e 5 anos de idade e estão 

matriculadas na pré-escola I e II. 

 Desse modo, inicialmente, verificamos a possibilidade de conduzir o trabalho 

na instituição mencionada acima, espaço em que este professor-pesquisador era o 

regente da turma. Portanto, a solicitação formal aconteceu por meio da Carta de 

Apresentação do Orientador43, na qual dissemos qual era o intuito do projeto e o que 

pretendíamos realizar. Na sequência, tendo concordado com a pesquisa, recebemos 

a Carta de Autorização/Anuência44 da diretora do estabelecimento de ensino. Em 

seguida, com esses documentos em mãos, pedimos o aval da SEMEC. Esse pedido 

se deu por meio de um modelo da secretaria chamado de Ficha de Apresentação. 

Nele, preenchemos os dados sobre a instituição de ensino, dados do orientador e do 

pesquisador, o local onde realizaríamos a pesquisa, atividades a serem 

desenvolvidas e a carga horária. Fornecemos todos os dados e, decorridos alguns 

poucos dias, recebemos a autorização da secretária responsável pela pasta, por 

meio de outra Carta de Autorização/Anuência45. 

 Após a aquiescência elencada há pouco, que contempla o consentimento por 

parte da escola e da SEMEC, fomos em busca da aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (COMEP)46. Em nosso caso, o COMEP47 que submetemos48 o trabalho é o 

 
42 Os resultados daquele trabalho precursor podem ser conferidos em Poleze e Stutz (2019). 
43 A carta de apresentação do orientador trata-se de um primeiro documento que, como o nome 
sugere, o orientador do trabalho apresenta e encaminha o estudante ao estabelecimento de ensino. 
Nossa carta versa do dia 12 de julho de 2019. 
44 A carta de autorização/anuência da diretora da escola é de extrema importância. Pois, nela, a 
responsável autoriza que a pesquisa seja realizada naquele espaço. Contudo, ainda necessitávamos 
da autorização do órgão municipal responsável pela educação e cultura municipal. 
45 Essa carta data do dia 5 de agosto de 2019. 
46 O COMEP é responsável pela avaliação ética da pesquisa (BATISTA; ANDRADE; BEZERRA, 
2012). Apesar de ter sido criado pelo Conselho Nacional de Saúde, em 1988, o conselho não se 
basta somente às pesquisas na área da saúde. É responsável por toda a avaliação que envolva 
procedimentos com seres humanos.  
47 https://www3.unicentro.br/comep. 
48 A submissão ao COMEP aconteceu em 19 de agosto de 2019 e houve um retorno no dia 6 de 
setembro solicitando alguns dados extras, como o detalhamento dos gastos com a pesquisa, critérios 
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da universidade ao qual nossa pesquisa se vincula. Após seguir as orientações 

contidas no site do grupo, elaboramos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)49, o Instrumento para a geração de dados, que, neste trabalho, 

trata-se das produções iniciais, avaliações intermediárias e finais, em forma oral, na 

SD, evidenciadas por meio das gravações em áudio e vídeo. O preenchimento é 

feito em uma plataforma50 específica e mais outros dados são adicionados, como o 

projeto de pesquisa, cronograma de execução e orçamento para realização do 

trabalho. 

 A partir da aprovação, revisamos a SD de maneira a conferir como as 

atividades, impressões e outros materiais lúdicos seriam trabalhados e inseridos nas 

aulas. Em seguida, ao dia 24 de outubro de 2019, iniciamos a primeira aula. O 

término da implementação aconteceu em 21 de novembro. Ao total, foram gravadas 

cinco aulas de aproximadamente 1h30min cada.  

 Nesse sentido, destacamos que nossa geração de dados ocorreu, no MD, por 

meio da análise dos parâmetros contextuais, nível organizacional e enunciativo, bem 

como parâmetros de textualização (MACHADO; BRONCKART, 2009) e elementos 

não-verbais de 20 exemplares do gênero de texto NR, selecionados em um site 

especifico sobre o tema, que forma nosso corpus de análise. Nosso critério de 

seleção foi baseado na complexidade de cada canção, dado que optamos por 

aquelas de menor complexidade quanto ao tema e que apresentassem um 

vocabulário mais simples, uma vez que, como mencionado, nosso trabalho 

direciona-se à crianças da EI, que possuem entre 4 e 5 anos de idade. Foram 

selecionadas as seguintes NR, conforme mostra o Quadro 10. 

 

Quadro 10 – NR selecionadas 

 

 
de inclusão e exclusão de participantes. Então, enviamos o que foi solicitado, bem como adequamos 
o cronograma e inserimos novamente o pedido no dia 16 daquele mês. A afirmativa veio em 7 de 
outubro, sob o número 19904119.7.0000.0106. 
49 O TCLE, como o nome revela, é o instrumento para levar aos participantes da pesquisa – ou seus 
responsáveis, como em nosso caso – quais serão os procedimentos adotados na pesquisa e de que 
maneira esta acontecerá, quais são seus riscos, benefícios, formas de assistência, contato e outros 
informações adicionais. Da mesma forma, é o meio pela qual se garante os direitos dos componentes 
humanos envolvidos na pesquisa. Destacamos que o termo, uma vez que exige a assinatura dos 
participantes ou responsáveis, não é de maneira alguma um documento de coação aos sujeitos ali 
pesquisados ou suas práticas, dado que pode ser rompido a qualquer momento caso algum 
componente não se sinta confortável com o andamento da pesquisa e queira deixar de fazer parte. 
50 http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf. 



74 
 

 

Título das NR 

“A sailor went to sea” (1) “A wise old Owl” (2) 

“Brahms Lullaby” (3) “Brush, Brush, Brush Your Teeth” (4) 

“Apple Pie ABC (Short)” (5) “Doctor Foster” (6) 

“Humpty Dumpty” (7) “I Had a Little Nut Tree” (8) 

“I’m a Little Snowman” (9) “If All The World Were Paper” (10) 

“Jack Be Nible” (11) “Needles and Pins” (12) 

“Old MacDonald Had a Farm” (13) “Once I saw a Little Bird” (14) 

“One, Two, Three, Four” (15) “Rub a Dub Dub” (16) 

“Sailing, Sailing” (17) “See Saw Margery Daw” (18) 

“The Seasons” (19) “To Market, To Market” (20) 

Fonte: www.nurseryrhymes.org. 
 

 

 Com esses dados, analisamos as recorrências quanto às dimensões do 

gênero, o que nos possibilitou compreender a sua configuração e construção do MD. 

Com base no MD, construímos nossa SD, que foi implementada em sala de aula 

com vistas ao desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos (DOLZ; 

PASQUIER; BRONCKART, 2017 [1993]; CRISTOVÃO; STUTZ, 2011; CACILHO, 

2016; LENHARO, 2016). Os dados sobre as capacidades de linguagem 

apreendidas/mobilizadas puderam ser analisados por meio da gravação em áudio e 

vídeo e, posteriormente, a transcrição e as produções dos alunos. 

Retomando o que dissemos no início desse item, bem como após as 

explanações feitas no seu decorrer, vemos que temos três fontes de geração de 

dados: 

1. Modelo Didático; 

2. Sequência Didática; e 

3. Produções iniciais, intermediárias e finais dos alunos, registradas em áudio 

e vídeo. 

Cabe salientar que, inicialmente, havíamos planejado três encontros para que  

fosse implementada em sala de aula   a SD, os quais somariam em torno de 4 horas 

e meia de gravação. Contudo, no decorrer das duas aulas iniciais, percebemos a 
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necessidade de incluir algumas outras atividades51, sobretudo, após constatarmos a 

dificuldade dos alunos em compreender aspectos relacionados sobretudo às 

capacidades linguístico-discursivas. Assim, destacamos que foram realizados cinco 

encontros, totalizando algo em torno de sete horas de gravações para análise.  

 Para melhor contextualizar nossa pesquisa e fornecer uma visão ampla do 

trabalho quanto aos procedimentos de geração e análise de dados, seguimos a 

proposta dos grupos de Pesquisa “Linguagem e Educação52” (LED) e “Gêneros 

Textuais e Práxis Docente” (GTPD) e construímos um quadro composto por nossas 

perguntas de pesquisa, o que nos propicia uma melhor contextualização quanto à 

geração dos dados e os critérios de análise, o que pode ser conferido abaixo: 

 

Quadro 11: Perguntas de pesquisa, geração dos dados e critérios de análise 

 

Perguntas de pesquisa Geração e ferramentas de 
coleta dos dados 

Critérios de análise 

a) Quais são os elementos 
ensináveis do gênero de texto 
NR evidenciados no MD? 

a. Corpus, formado por vinte 
exemplares do gênero; 
b. Literatura acerca do gênero. 

- Parâmetros contextuais; 
- Nível organizacional e 
enunciativo; 
- Parâmetros de textualização; 
- Elementos não-verbais. 

b) Como se configura a 
macroestrutura da SD e quais 
capacidades de linguagem, 
bem como as operações que as 
consignas potencializam? 

a. Sequência didática. 
 

- Organização e sistematização 
da SD; 
- Capacidades e suas 
respectivas operações de 
Linguagem. 

c) Quais foram as capacidades 
de linguagem mobilizadas pelos 
alunos nas produções inicial e 
final e nas avaliações 
intermediárias e se houve 
ampliação das capacidades de 
linguagem entre as produções. 

a. Transcrição das aulas, com 
foco nos momentos de 
Produção inicial, avalições 
intermediárias e produção final; 
b. Sequência Didática 
produzida e implementada pelo 
pesquisador 

- Capacidades e suas 
respectivas operações de 
Linguagem. 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
51 Esse caráter dinâmico do trabalho com uma SD é destacado em nossa fundamentação teórica, 
bem como quais procedimentos adotados, na parte de análise. 
52 Coordenado pela Professora Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão, na Universidade Estadual de 
Londrina, o Grupo de Pesquisa LED preocupa-se com a “análise e a compreensão do funcionamento 
da linguagem em diferentes esferas de atividade em língua estrangeira e materna” (texto extraído do 
endereço oficial do grupo). Mais informações podem ser acessadas por meio dos seguintes links: 
https://veraluciacristovao.wordpress.com/grupo-de-pesquisa-linguagem-e-educacao/ e 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0322576119665502. 
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 Com o Quadro 11 exposto acima, podemos ter uma visão mais geral da 

pesquisa. A seguir, situaremos o contexto em que aconteceu a pesquisa, a forma 

que procedemos para a construção do MD, da SD e a maneira como fizemos a 

análise dos dados gerados por meio das gravações. 

 

2.4  O Modelo Didático do Gênero NR 
  

 Em nosso estudo, que visa ao ensino e aprendizagem de LI, buscamos 

construir um MD (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2006; MACHADO; CRISTOVÃO, 

2009; CRISTOVÃO, 2012; STUTZ et al., 2014) sobre as NR para, com esses 

conhecimentos reunidos, elaborar nossa SD (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004), a ser utilizada na EI. A definição das dimensões ensináveis do gênero é 

construída com base na análise dos aspectos contextuais (emissor, receptor e seus 

papéis sociais, onde se produz e circula o gênero, com qual objetivo, conteúdos, 

como são mobilizados e organizados e etc), linguísticos (questões lexicais, de 

vocabulário, mecanismos de coesão nominal e verbal, de conexão, características 

dos períodos) e discursivos e enunciativos (vozes e modalizações, posições 

enunciativas, tipos de discursos, entre outros)  (MACHADO; CRISTOVÃO, 2009). 

 A seguir, trataremos  da produção e implementação da SD com foco nas NR. 

 

2.5 Implementação da Sequência Didática  
 

 Ao enfatizar que a SD deve ser vista “como ferramenta de mediação para o 

trabalho com gêneros textuais” (CRISTOVÃO, 2011, p. 2), entendemos que o 

propósito central de uma SD é potencializar o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem nos alunos de modo que possam operacionalizar os conhecimentos 

propiciados pelas atividades. Desse modo, verificamos que a partir da produção 

inicial, avaliações intermediárias e produção final, é possível compreender de modo 

empírico como foi o processo de ensino e aprendizagem a partir das respostas dos 

alunos durante a prática em cada atividade.   

Contudo, para sua construção, salientamos que a SD requer que sejam 

retomadas os dados gerados no MD das NR, uma vez que a SD é elaborada com 

base nas informações reunidas sobre o gênero, que fora produzido por nós, 

anteriormente, e que está descrito na Figura subsequente. Assim, selecionamos os 
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conteúdos ensináveis das NR e didatizamos esses conhecimentos para que 

pudessem ser apreendidos/mobilizados pelos alunos durante a implementação da 

SD. Apresentamos a sistematização de nossa SD, conforme ilustra o esquema 03. 

 

Esquema 03 – Sistematização da Sequência Didática 

 

 
Fonte: produzida pelo autor. 

 

 Por meio do esquema, é possível compreender que nossa SD é composta de 

uma apresentação da situação, produção inicial e em seguida o início dos módulos, 

nos quais trabalhamos diferentes dimensões ensináveis do GT NR. Além disso, 

possui também duas Avaliações Intermediárias no intuito de verificar como está 

sendo o processo de ensino e aprendizagem e fornecer subsídios ao professor para 

direcionar o trabalho com aspectos que ainda precisam ser fortalecidos. É 

importante salientar que, na produção final, contamos com outro exemplar do 

gênero, de forma a trabalhar os diferentes aspectos que o compõe. A atividade se 

deu de forma individual.  

 

2.6 Critérios de análise 
 

 A construção do MD é o primeiro momento da pesquisa ao pensar o ensino 

de um gênero de texto. Em nosso caso, precisamos definir as dimensões ensináveis 

das NR. Para que esse processo aconteça, é preciso observar "1) a definição geral 
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do gênero; 2) os parâmetros do contexto de produção; 3) os conteúdos específicos; 

4) a estrutura textual glofbal; 5) as operações linguageiras e suas marcas 

linguísticas” (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2006, n.p.). 

 Após reunir as dimensões ensináveis do gênero, por ocasião de sua 

transposição de conhecimentos e dimensões ensináveis por meio do MD do gênero, 

passamos à construção da SD. Esta pode ser definida como “um conjunto de 

atividades progressivas, planificadas, guiadas ou por um tema, ou por um objetivo 

geral, ou por uma produção dentro de um projeto de classe” (CRISTOVÃO, 2009). 

Essas atividades deverão estar reunidas em uma apresentação da situação, 

primeira produção ou produção inicial, módulos e uma produção final.  

O intuito do trabalho com a SD é promover o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos. Assim, a análise tem por base as 

capacidades e operações de linguagem já expostas no Quadro 07, em nossa 

fundamentação teórica. 

 Os dados sobre as capacidades de linguagem apreendidas/mobilizadas foram  

analisados por meio da gravação em áudio e vídeo e posterior transcrição de 

aproximadamente 5 aulas, com aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada uma. 

Procedemos à análise detalhada de toda a planificação da SD, com vistas a 

destacar quais capacidades de linguagem foram. Ademais, buscamos evidenciar as 

capacidades de linguagem que os alunos já possuíam previamente e que ficaram 

evidentes na (re)produção inicial e quais foram apreendidas/mobilizadas nas 

avaliações intermediárias e na (re)produção final. 

 

Síntese do capítulo 
 

 Em nosso capítulo metodológico, procuramos explicitar qual foi a natureza e  

abordagem que utilizamos para este trabalho, bem como o tipo de pesquisa e 

falamos, também,  sobre o contexto de produção da pesquisa e a forma como os 

dados foram gerados a partir do MD, da SD produzida e implementada em sala de 

aula, bem como as capacidades de linguagem que foram mobilizadas pelos alunos 

em suas produções. 
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CAPÍTULO 3 
 

 Este capítulo se destina a apresentar e promover discussões sobre as 

análises dos dados gerados, bem como responder nossas perguntas de pesquisa de 

modo a atender aos objetivos específicos. Composto por quatro seções, 

analisaremos o contexto de produção desta pesquisa, os dados gerados pela 

construção do MD sobre as NR, a SD com foco neste gênero e, por fim, 

apresentaremos uma síntese do capítulo.  

 

3.1 Análise do contexto de implementação da pesquisa 
 
 A análise do contexto em que ocorreram as aulas remete a alguns aspectos 

da minha trajetória profissional. Como mencionamos anteriormente, a SD foi 

desenvolvida em uma oficina de LI para alunos da rede municipal de ensino, na qual 

eu atuava. Assim, cabe observar alguns pontos para melhor entender o surgimento 

desse projeto.  

 No ano de 2017, eu comecei a trabalhar em um centro municipal de educação 

infantil, como regente de turma. Então, por estar cursando Letras Inglês, as gestoras 

da unidade propuseram que iniciássemos aulas de inglês para as crianças. Eu, 

inicialmente, achei um desafio imenso, não fazia ideia como lecionar LI para 

crianças com idades entre zero e três anos. Assim sendo, recusei-me. Contudo, dei 

início a tentativas bem localizadas dentro da turma que eu atuava. Primeiramente, 

com vocabulário, jogos da memória, alfabeto, entre outras. E, infelizmente, o 

resultado não foi animador. As crianças não se motivavam e não tive bons 

resultados.  

 Após algum tempo, percebi que meus alunos gostavam muito de cantigas de 

roda. Cantávamos durante as atividades da rotina inicial53, nas refeições, nos 

passeios, enfim, sempre que podíamos. Aquilo chamou minha atenção. Então, 

pensei que talvez pudéssemos fazer algo parecido, mas em LI.  

Esse período coincidiu com a abertura das inscrições para o Programa de 

Iniciação Científica da UNICENTRO. Foi quando tive a felicidade de conversar com 

a Professora Dra. Lídia Stutz e relatei a vontade de trabalhar com as cantigas, ou 

 
53 Momento no qual fazíamos a chamada, conversávamos sobre os planos para o dia, o tempo, a 
data, aniversariantes, datas comemorativas e outras atividades lúdicas. 



80 
 

 

como ela me ensinou, NR. Nossa primeira reunião de orientação foi bastante 

profícua, pois eu vinha de uma tradição de trabalho54 com gêneros discursivos de 

linha bakhtiniana e, apesar de complexa e representar um desafio imenso, 

interessei-me muito com a proposta teórica e metodológica do ISD. Isto posto, 

iniciamos um projeto para a construção do MD do gênero.  

 Após apresentações de trabalho em alguns eventos, a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura (SEMEC), órgão no qual eu tinha minha lotação, ficou 

sabendo do trabalho e fui convidado pela secretária da pasta para iniciarmos um 

projeto de ensino de LI para alunos da rede. Pensei bastante sobre a proposta e, 

naquele momento, decidi recusar, pois não me sentia preparado55. Alguns meses se 

passaram, o trabalho com o MD se desenvolvia. Então, fui contemplado com uma 

bolsa de estudos para um mês no Canadá56. A SEMEC me concedeu o afastamento 

e fui para aquele país.Ao retornar ao meu contexto de trabalho, estava muito mais 

familiarizado com a língua e resolvi aceitar o convite para o início da oficina57.  

 O projeto iniciou e foi uma grande aventura, repleta de desafios, mas, 

também, de muitos aprendizados. Assim, após a ascensão ao mestrado, em meu 

projeto definimos a construção e implementação de uma SD com aqueles alunos, os 

quais trato a seguir. 

 

3.1.1 Os alunos 
 

 A turma em questão era de alunos da EI, que estavam matriculados em 

turmas de Pré-escola I e II, denominados no sistema municipal de Infantis 4 e 5. As 

 
54 Durante o período que estudei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, 
onde fui orientado na iniciação científica e no Programa de Iniciação à Docência, pela Professora 
Doutora Kátia C. S. S. Conceição. Pesquisávamos a relação entre os gêneros discursivos presentes 
nas aulas de LI em uma turma de sexto ano e sua materialização em minha fala por ocasião do 
trabalho com autoconfrontação simples e cruzada. Mais detalhes podem ser conferidos em 
CONCEICAO, K. C. S. S. Professores em formação no âmbito do Pibid-Capes: uma abordagem do 
planejamento e realização de aulas por meio da clínica da atividade. Rev. bras. linguist. apl., Belo 
Horizonte, v. 19, n. 1, p. 29-47, Mar.  2019.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
63982019000100029&lng=en&nrm=iso>.   
55 A graduação em pedagogia fornece muitos subsídios teóricos e metodológicos para o trabalho com 
alfabetização e ensino dos diversos componentes, contudo nada a respeito do ensino de língua 
estrangeira. Como já dissemos, não há a obrigatoriedade da oferta na EI ou ensino fundamental I. Da 
mesma forma, a graduação em letras/línguas estrangeiras, não se volta a essas etapas. 
56 Paraná Speaks English – Languages Canada scholarship winner / 2018. 
57 Cabe uma explicação sobre o termo. Essas aulas são em formato de oficina em razão de 
aconteceram no contraturno escolar e serem um complemento curricular não obrigatório. 
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crianças tinham LI pela manhã e, à tarde, frequentavam o turno regular na escola. 

Nossas aulas aconteciam entre 9h45min até 11h15min. Para frequentar a oficina, 

deveriam possuir frequência acima de 75% na escola e no curso e não mais que três 

faltas consecutivas. Caso contrário, a vaga era disponibilizada a outra criança, pois 

havia uma fila de espera, uma vez que era o único projeto de LI para alunos da rede 

municipal. 

 Adiante, apresentaremos a maneira como a oficina estava estruturada. 

 

3.1.2 A oficina 
 

 Como já exposto, a oficina acontecia no espaço denominado Casa da Cultura 

e fazia parte de um projeto de contraturno. Além das turmas de EI, alunos do Ensino 

Fundamental também tinham uma aula semanal de uma hora e meio. A seleção 

ocorria diretamente nas escolas, por critérios estabelecidos por elas, como 

disponibilidade dos pais em levar, bom desempenho, entre outros.  

 O projeto teve início em 2018, ano no qual a procura foi tanta que tínhamos 

trinta turmas semanais, de 50  minutos cada. Este trabalho continuou em 2019, 

contudo, de forma mais estruturada, quantidade menor de turmas, porém, com 

períodos de aula maiores. Geralmente, lá, eu desenvolvia SD, como as baseadas 

em GT receita culinária, lista de compras, bilhete, letra de música e outras. 

Entretanto, nem sempre era assim, pois como todo o material era produzido por 

mim, a carga horária não ajudava, e eu fazia uso apenas de atividades prontas de 

livros didáticos ou outras baseadas na abordagem comunicativa, simulando contexto 

específicos.  

 Percebi por diversas vezes que a motivação dos alunos não era a mesma 

para engajarem-se naquelas atividades, como era nas SD. Percebi que isso se deve 

ao fato de termos módulos nas SD que representavam uma continuidade e eles 

sabiam sobre o que continuariam trabalhando. Ao contrário das outras, que eram 

atividades prontas e imediatas, que necessitavam de toda uma contextualização a 

cada início de aula e, em grande parte, sem finalidade comunicativa especifica. 

Nesse sentido, afirmamos que o trabalho com SD aproxima-se muito mais da 

realidade concreta e imediata dos aprendizes, o que os instiga a apre(e)nderem a 

língua. A seguir, trataremos dos dados conforme foram gerados. Em um primeiro 
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momento, faremos uma breve contextualização sobre a seleção das NR, como 

segue. 

 

3.2  A seleção das NR no ensino de LI 
 

 Como já expusemos, as NR têm sua base na literatura oral. Entretanto, 

apenas explicitar que são baseadas na oralidade e transmitidas sobretudo entre as 

famílias na forma de contação não basta. É necessário ficar atento ao que as 

pesquisas sobre o tema têm apontado. Nesse sentido, enfatizamos que, em um 

artigo intitulado “Of deception and dogma: the delusive history behind nursery 

rhymes”, no European Journal of English Language and Literature Studies, Maiti e 

Naskar (2017, p. 27) tratam dos aspectos psicológicos  que subjazem a produção 

das NR, principalmente, vendo a questão dos jogos de linguagem envolto nas 

canções, de modo a retratar a “verdade” de  uma forma “obnóxia”, como os autores 

pontuam. De forma mais concisa, os autores chamam a atenção para o que era 

permitido dizer e o que não e, por isso, necessitava ser camuflado, em razão da 

religião ou do próprio contexto de supressão da liberdade artística ou mesmo da 

impossibilidade de envolverem-se em “(...) criações que eram altamente sensíveis 

ou que poderiam causar agitação na esfera sócio-político-religiosa contemporânea58” 

(MAITI; NASKAR, 2017, p. 51, tradução nossa). Essa camuflagem do que não podia 

ser dito era dada por meio das NR. 

 As NR continuam em circulação, mas agora possuem não apenas um caráter 

recreativo, mas, também, didático, especialmente para o ensino de LI. Nesse 

sentido, Prosic-Santovac (2015) explica que as crianças de agora são diferentes 

daquelas para quais as NR foram criadas há alguns séculos, e, portanto, a seleção 

das NR deve considerar critérios específicos de seleção de acordo com o conteúdo, 

ilustrações e linguagem. Assim, a necessidade de construção de um MD sobre o 

gênero torna-se mais latente. Dessa forma, sobre  as análises NR discorreremos na 

próxima seção. 

 

3.3 Modelo didático do gênero nursery rhyme  
 

 
58 “(…) in creations which was highly sensitive or could cause stir in contemporary socio-political-
religious atmosphere”.  
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 Neste tópico, trazemos os dados gerados pelo MD sobre as NR. Trataremos 

dos primeiros suportes de circulação do gênero e suas distintas materializações, 

uma vez que tem início de maneira oral, por meio da propagação no intrínseco seio 

familiar, por meio da contação, como dissemos acima. Com o passar do tempo, este 

gênero de texto adentrou à tradição escrita e hoje está presente em diversos 

suportes multimodais/digitais. Em relação a esse percurso histórico, também 

trataremos das dimensões ensináveis do gênero por ocasião de sua transposição. 

 Inicialmente, apresentamos o Quadro em que constam as letras completas 

das NR por nós analisadas.  

 

Quadro 12 – NR analisadas para a construção do MD 

 

NR 

“A sailor went to sea” (1) 
A sailor went to sea, sea, sea 

To see what he could see, 
see, see 

But all that he could see, see, 
see 

Was the bottom of the deep 
blue sea, sea, sea! 

“A wise old Owl” (2) 
A wise old owl lived in an oak. 
The more he saw the less he 

spoke. 
The less he spoke the more 

he heard. 
Why can’t we all be like that 

wise old bird? 

“Brahms Lullaby” (3) 
Lullaby, and good night 
With pink roses bedight 
With lilies o’er spread 

Is my baby’s sweet head 
Lay you down now, and rest 

May your slumber be blessed 
Lay you down now, and rest 

May your slumber be blessed! 

“Brush, Brush, Brush Your 
Teeth” (4) 

Brush Brush Brush Your 
Teeth, 

Brush it every day! 
Father, Mother, Brother, 

Sister, 
Brush it every day! 

“Apple Pie ABC (Short)” (5) 
A was an Apple pie, / B bit it, / 
C cut it, / D dealt it, / E eat it, / 

F fought for it, / G got it, / H 
had it, / J joined it, / K kept it, 
/ L longed for it, / M mourned 

for it, / N nodded at it, 
/ O opened it, / P peeped in it, 
/ Q quartered it, / R ran for it, 

/ S stole it, / T took it, / V 
viewed it, / W wanted it, 
X, Y, Z and ampersand, 

All wished for a piece in hand! 

“Doctor Foster” (6) 
Doctor Foster went to 

Gloucester 
In a shower of rain; 

He stepped in a puddle 
Right up to his middle 

And never went there again! 

“Humpty Dumpty” (7) 
Humpty Dumpty sat on a wall. 
Humpty Dumpty had a great 

fall. 
All the king’s horses and all 

the King’s men 
Couldn’t put Humpty together 

again. 
Humpty Dumpty sat on a wall. 
Humpty Dumpty had a great 

fall. 
All the king’s horses and all 

the King’s men 
Could not put Humpty together 

again. 

“I Had a Little Nut Tree” (8) 
I had a little nut tree, 
Nothing would it bear 
But a silver nutmeg 
And a golden pear. 

The King of Spain’s daughter 
Came to visit me 
All for the sake 

Of my little nut tree! 

“I’m a Little Snowman” (9) 
I’m a little snowman short and 

fat, 
Here’s my scarf and here’s my 

hat. 
When I see the snowfall, Hear 

me shout 
- All you children please come 

out! 
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“If All The World Were 
Paper” (10) 

If all the world were paper, 
And all the sea were ink, 

If all the trees 
Were bread and cheese, 
What should we have to 

drink? 

“Jack Be Nible” (11) 
Jack be nimble, 
Jack be quick, 
Jack jump over 
The candlestick. 

“Needles and Pins” (12) 
Needles and pins, needles 

and pins. 
When a Man marries, his 

Trouble begins! 

“Old MacDonald Had a 
Farm” (13) 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

And on his farm he had a cow, 
E-I-E-I-O 

With a “moo-moo” here and a 
“moo-moo” there Here a “moo” 

there a “moo” 
Everywhere a “moo-moo” 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

And on his farm he had a pig, 
E-I-E-I-O 

With a “oink” here and a “oink” 
there 

Here a “oink” there a “oink” 
Everywhere a “oink-oink” 

With a “moo-moo” here and a 
“moo-moo” there Here a “moo” 

there a “moo” 
Everywhere a “moo-moo” 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

And on his farm he had a 
horse, E-I-E-I-O 

With a “cwack-cwack” here 
and a “neigh, neigh” there 

Here a “cwack” there a 
“cwack” 

Everywhere a “neigh, neigh” 
With a “oink” here and a “oink” 

there 
Here a “oink” there a “oink” 
Everywhere a “oink-oink” 

With a “moo-moo” here and a 
“moo-moo” there Here a “moo” 

there a “moo” 
Everywhere a “moo-moo” 

Old McDonald had a farm, E-I-
E-I-O 

“Once I saw a Little Bird” 
(14) 

Once I saw a little bird 
Go hop, hop, hop, 

So I said: – little bird, 
Will you stop, stop, stop? 
Then I was going to the 

window 
To say “How do you do?” 
But he shook his little tail, 

And a way he flew! 
 

“One, Two, Three, Four” (15) 
One, two, three, four; 

Mary’s at the cottage door, 
Five, six, seven, eight; 

Eating cherries off a plate. 
 
 
 
 

“Rub a Dub Dub” (16) 
Rub-a-dub-dub, Rub-a-dub-

dub, 
Three men in a tub. 

And who do you think they 
be? 

The butcher, The baker, 

“Sailing, Sailing” (17) 
Sailing, sailing, over the 

bounding main 
For many a stormy wind shall 

blow 
E`re Jack comes home again. 

 

“See Saw Margery Daw” (18) 
See Saw Margery Daw, 
Jacky shall have a new 

master; 
Jacky shall earn but a penny a 

day, 
Because he can’t work any 
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The Candlestick-maker! 
And all of the going to sea! 

 
 

faster. 

“The Seasons” (19) 
Spring is showery, flowery, 

bowery 
Summer – hoppy, croppy, 

poppy, 
Autumn – wheezy, sneezy, 

freezy, 
Winter – slippy, drippy, nippy. 

 
 
 
 
 
 

“To Market, To Market” (20) 
To market, to market, to buy a 

fat pig, 
Home again, home again, 

jiggety-jig. 
To market, to market, to buy a 

fat hog, 
Home again, home again, 

jiggety-jog. 
To market, to market, to buy a 

plum bun, 
Home again, home again, 

market is done 

- 

Fonte: elaborado pelo autor com dados colhidos no domínio www.nurseryrhymes.org. 

 

 O corpus de análise é composto de vinte exemplares do gênero, os quais 

retratam diferentes temáticas e variam de acordo com a quantidade de estrofes, 

versos e respectivas rimas.  

 Antes disso, porém, esclarecemos que procedemos a análise de todas as NR, 

todavia, percebemos que a de número 13, “Old MacDonald Had a Farm”, apesar de 

possuir um enredo e outras características específicas, não se configura como uma 

NR em si, haja visto fatores como o seu tamanho e a falta, por exemplo, de questões 

do parâmetro do mundo social e subjetivo. Tal delineamento fez com que não a 

transpuséssemos para a SD. 

 Falaremos agora da infraestrutura geral do texto. 

 

3.3.1 Infraestrutura geral  
 

 Conforme os critérios de análise do ISD (BRONCKART, 1999), nesta parte do 

texto, discorremos sobre a infraestrutura geral tendo como premissa obter uma 

compreensão expandida do texto e de suas estruturas. Assim, é possível 

estabelecer os parâmetros do contexto de produção pelos aspectos, a saber: 

  a. Parâmetros do mundo físico (emissor, receptor, espaço e momento 

em que o texto é produzido); 

  b. Parâmetros do mundo social e subjetivo (elementos da interação 

comunicativa que integram valores, normas e regras); 

  c. Conteúdo temático do texto (temas/assuntos tratados); 

 Além desses parâmetros, temos a arquitetura interna ou folhado textual: 
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  d. Infraestrutura textual (plano geral do texto, tipos de discurso, tipos 

de sequências, formas de planificação); 

  e. Mecanismos de textualização (conexão, coesão nominal e coesão 

verbal); e  

  f. Mecanismos enunciativos (vozes e marcação das modalizações 

presentes no texto e elementos não-verbais). 

 A seguir, apresentamos os resultados das análises. 

 

3.3.2 Parâmetros do mundo físico 
 

 Percebemos que as NR, a partir de sua raiz etimológica, fornecem uma 

definição importante para este trabalho, pois, de acordo com o Dicionário online 

Merriam-Webster59, nursery significa a cama de uma criança ou local onde é 

cuidada/educada na ausência dos pais, que podemos traduzir como berçário. 

Rhymes, por sua vez, é uma composição em verso que rima, assim, podemos definir 

as NR como histórias cantadas que rimam. Com essa definição, entendemos que 

eram, em seus primeiros registros, utilizadas para entreter as crianças, fazê-las 

dormir, pois muitas são canções de ninar, como Twinkle, Twinkle, Little Star. Indo 

adiante, cabe-nos destacar que a primeira publicação, em forma de partitura, foi 

Three Blind Mice, em 1609. Então, a partir da maior circulação do gênero, ele foi 

visto como potencialmente importante para o ensino. 

 Dessa forma, vemos que a primeira publicação escrita contendo NR data de 

1744, no Tommy Thumb’s SongBook e tinha propósitos educativos de alfabetização. 

A ideia era ensinar palavras individuais por meio de figuras, para isso, continha, 

também, instruções de como abordar esse ensino de vocabulário (PROSIC-

SANTOVAC, 2015). Diversos são os autores que tratam desse aspecto das NR para 

o trabalho na escola (CREMIN; BEARNE; DOMBEY, 200960; SHIN; CRANDALL, 

201461; BLAND, 201362, entre outros) e é esse contexto de produção que queremos 

também destacar. Assim, as canções entram na escola de variadas formas e 

 
59 https://www.merriam-webster.com/. 
60 CREMIN, T.; BEARNE, E.; DOMBEY, H; LEWIS, M. Teaching English Creatively. 
Abingdon/Oxon: Routledge (2009). 
61 SHIN, J. K.; CRANDALL, J. Teaching Young Learners English: From Theory to Practice. Boston: 
National Geographic Learning (2014). 
62 BLAND, J. Children’s Literature and Learner Empowerment. Children and Teenagers in 
English Language Education. London and New York: Bloomsbury Academic (2013). 
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mediante diferentes suportes, pois são utilizadas durante uma roda de canto com as 

crianças, o professor utilizando-se ou não de instrumentos musicais, como violão, 

por exemplo, e adaptando as cantigas à complexidade do vocabulário/tema de 

acordo com a idade dos alunos. As NR podem, também, ser representadas por meio 

de teatro, tornando-se um recital, por assim dizer. Da mesma forma, são possíveis 

de adentrarem à escola por intermédio de vídeo educativos como forma de 

entretenimento, mesclando os suportes audiovisuais, bem como serem transpostas 

para o ensino da oralidade e escrita através do trabalho centrado nas dimensões 

ensináveis do gênero. 

 Especificamente em nosso trabalho, o contexto físico de produção é marcado 

pelo endereço eletrônico www.nurseryrhymes.org, de onde selecionamos nosso 

corpus de análise. O espaço é digital. O site se autodenomina The home of NR, e 

oferece, além das letras das canções, um menu que disponibiliza um rol de canções 

em ordem alfabética, por tema, educativas, de ninar, trava línguas, entre outras. 

Além disso, oferece atividades para serem impressas. 

  

3.3.3 Parâmetros do mundo social e sociossubjetivo 
 

 Com relação aos valores, normas e regras explícitas, vemos que, em 

algumas delas, o emissor possui a intenção de ensinar uma lição. Em A wise old 

Owl (NR 2), o narrador conta a história de uma coruja que quanto mais via menos 

falava e que quanto menos falava mais escutava, ensinando que inteligência 

pressupõe falar menos e escutar mais. Além disso, tratam sobre a importância da 

família toda escovar os dentes todos os dias (NR 4). A NR 12 (Needles and Pins) 

trata humoristicamente sobre o casamento dizendo que quando um homem casa 

seus problemas começam.  

  Ademais, tem-se diversas temáticas abordadas nos textos, como, por 

exemplo, a ida ao mar (NR 1), dica de higiene bucal (NR 4), era medieval (NR 7), os 

animais da fazenda e seus sons (NR 13), estações do ano (NR 19). Esta é 

especialmente interessante, pois trata do boneco que, quando surge no inverno, 

marca hora de todas as crianças irem para fora brincar na neve. A seguir, trataremos 

dos tipos de discursos presentes no gênero de texto em foco. 
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3.3.4 Tipos de discursos 
 

 Os tipos de discursos podem ser esquematizados levando em conta aspectos 

do mundo ordinário e do mundo discursivo. Para isso, Bronckart (1997/1999) explica 

que o mundo discursivo se constrói por meio de dois subconjuntos de operações. A 

primeira é da ordem do expor e classifica-se de acordo com a implicação do agente 

produtor do texto (discursivo interativo) ou sua autonomia (discurso teórico). Essas 

operações organizam o conteúdo temático e as coordenadas gerais para o 

desenvolvimento da ação de linguagem ali posta.  

No segundo campo, temos o mundo discursivo composto por relato interativo 

(implicado) ou narração (autônomo), que demonstram os personagens ali postos e 

como se inscrevem no espaço e no tempo, da forma como estão mobilizadas no 

texto, bem como os parâmetros físicos da ação de linguagem explicitados por meio 

daquele texto, como o agente-produtor, interlocutor, espaço-tempo de produção. 

Tais operações revelam a construção do mundo discursivo de acordo com as ações 

de linguagem direcionadas ao mundo ordinário.  

 Nesse sentido, vemos que as NR estão sempre inseridas no mundo 

imaginário disjunto da ordem do narrar, pois não se relacionam diretamente ao 

mundo ordinário. Identificamos poucos discursos do tipo relato interativo, pois, nas 

canções, estes não estão implicados na situação imediata, à exceção de alguns 

poucos onde os discursos se relacionam no meio de “encaixamento”. Como 

exemplo, podemos trazer a NR (10) If All The World Were Paper, onde o agente 

narra um mundo disjunto e pergunta se todo o mundo fosse de papel e o oceano 

inteira de tinta, e as árvores pão e queijo, o que deveria se ter para tomar.  

 Para melhor comprovar os resultados de nossas análises, apresentamos o 

Quadro 13  com os elementos linguísticos que denotam implicação ou autonomia 

nas NR. 

 

Quadro 13 – Elementos linguísticos que denotam implicação ou autonomia nas NR 
 

NR Pronome 1ª Pessoa 
do Singular 

Pronome 1ª Pessoa 
do Plural 

Pronome 2ª Pessoa 
do Singular/Plural 

Pronome 3ª Pessoa 
do Singular 

1 - - - he (2x) 

2 - we - he (4x) 

3 - - you (2x) - 
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4 - - - it (2x) 

5 - - - - 

6 - - - he 

7 - - - - 

8 I - - it 

9 I (2x) - you - 

10 - we - - 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 - - - he (3x) 

14 I (3x) - you (2x) he 

15 - - - - 

16 - - you - 

17 - - - - 

18 - - - he 

19 - - - - 

20 - - - - 

NR Dêitico de Tempo 
e/ou Espaço 

Frase Interrogativa Frase Exclamativa Frase Imperativa 

1 sea - But all that he could 
see, see, see 

Was the bottom of the 
deep blue sea, sea, 

sea! 

- 

2 in an oak Why can’t we all be 
like that wise old 

bird? 

- - 

3 now - May your slumber be 
blessed! 

- 

4 Every day (2x) - - Brush it every day (2x) 

5 - - All wished for a piece 
in hand! 

- 

6 Gloucester; never; 
there 

- never went there 
again! 

- 

7 On a wall; again (2x) - - - 

8 - - All for the sake 
Of my little nut tree! 

- 

9 - - - All you children please 
come out! 

10 - What should we - - 
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have to drink? 

11 - - - - 

12 when - When a Man marries, 
his Trouble begins! 

- 

13 A farm (6x); 
everywhere (6x) 

- - - 

14 Once, away Will you stop, stop, 
stop?; “How do you 

do?” 

And away he flew! - 

15 Cottage door - - - 

16 In a tub; sea who do you think 
they be? 

The Candlestick-
maker!; And all of the 

going to sea! 

- 

17 The bounding main - - - 

18 - - - - 

19 Spring; summer; 
autumn; winter 

- - - 

20 Market; home - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Costa e Cristovão (2007). 

 

 Como nos mostram os dados no Quadro 13, são poucos os pronomes 

pessoais que ocorrem nas NR. Além disso, quando ocorrem, são geralmente os 

mesmos, o que nos leva a concluir que o gênero se configura em um direcionamento 

ao discurso autônomo característico da narração. Corroborando nesse sentido, 

temos as frases descritivas, em sua maioria, de modo a caracterizar a contação de 

uma história, considerando os elementos que a compõe. 

 A seguir, demonstraremos onde há a disjunção nas NR. Para isso, trazemos 

um quadro no qual apresentamos elementos linguísticos que corroboram essa ideia. 

 

Quadro 14 - Unidades que indicam conjunção ou disjunção nas NR 

 

NR Present Simple Past Simple Be + going + verbo ou 
Future simple 

Organizador temporal 

1 To see Could; was - - 

2 Can’t Lived; saw; spoke; heard - - 

3 Lay; rest blessed - - 

4 brush - - every day 

5 eat Was; bit; cut; dealt; 
fought; got; had; joined; 

- - 
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kept; longed; mourned; 
nodded; opened; 

peeped; quartered; ran; 
stole; took; viewed; 

wanted; wished. 

6 - Went; stepped - never 

7 - Sat; had; couldn’t; put - - 

8 bear Had; came - - 

9 Am; see; hear; 
shout; come 

- - when 

10 Should; have; 
drink 

Were (3x) - - 

11 Be (2x); jump - - when 

12 Marries; begins - - - 

13 - Had (9x) - - 

14 Hop; do Saw; said; was; shook; 
flew 

Will you stop once 

15 is - - - 

16 Think; be - - - 

17 Blow; comes - - - 

18 Have; earn; 
can’t; work 

saw - - 

19 is - - estações do ano 

20 To buy (2x); is  - again 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 É possível perceber uma maior ocorrência de verbos no passado simples, 

outra característica da narração, bem como marcadores temporais, resultando em 

discursos disjuntos. Assim, também concluímos que as NR possuem em sua maioria 

discursos autônomos narrativos, como podemos constatar pelo exemplo a seguir. 

 

NR 6 

Doctor Foster went to Gloucester 
In a shower of rain; 
He stepped in a puddle 
Right up to his middle 
And never went there again! 

  

 Vemos que os dois verbos estão no passado simples e há um organizador 

temporal. 
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 Com esses dados analisados, podemos possível afirmar que a disjunção 

presente nas NR é o que a torna lúdica e chamativa à criança, pois promove 

entretenimento ao contar uma história. Da mesma forma, faz com que o aluno possa 

criar esse mundo de fantasia que a canção proporciona, como imaginar os animais 

da fazenda, viagens ao mar ou fantasiar como seria o mundo se fosse feito de papel 

e tinta. Passemos aos tipos de sequências. 

 

3.3.5 Tipos de sequências 
 

Os tipos de sequência ajudam a entender a organização do conteúdo 

temático do texto. Assim, podem ser sumariamente definidos da seguinte forma: 

 

Quadro 15 – Tipos de Sequência 

Explicativa 

 
Quando há a necessidade de explicar fatos ou atitudes. Se desenrola 
por meio de uma questão inicial, problematização do evento, 
resolução e uma conclusão sobre o tema.  

Narrativa 
 
Parte de uma tensão inicial, fatos subsequentes, clímax e volta à 
normalidade. Geralmente conta uma história.   

Descritiva 
 
Descrição de um fato/acontecimento e suas características. Para 
isso, deve conter um tema e sua descrição.  

Argumentativa 

 
Trata-se de propor uma tese sobre algo, ao mesmo tempo que se 
argumenta sobre um ponto de vista. Tem por objetivo fornecer 
subsídios para o interlocutor aceitar ou não a ideia.  

Injuntiva 

 
Demonstra o how-to. Delibera sobre algo, ao mesmo tempo que 
estabelece parâmetros que devem ser cumpridos para um objetivo 
final. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Bronckart (1999). 

 

Cabe ressaltar que, além dessas, temos ainda a dialogal, contudo, neste 

trabalho, não a abordaremos, pois sua ocorrência nas NR é mínima. Há no corpus 

de nossa pesquisa os cinco tipos de sequência mencionados acima: explicativa, 

narrativa, descritiva, argumentativa e injuntiva, havendo o predomínio da narrativa, 
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ou seja, a característica de contar uma história, como pode ser observado no 

Quadro 16. 

 

Quadro 16 - Tipos de sequências nas NR 

 

Tipo de sequência NR 

Explicativa 12, 18, 19, 20 

Narrativa 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 

Descritiva 9, 15 

Argumentativa 2, 10, 16 

Injuntiva 3, 4, 11 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Nesse sentido, a ocorrência de sequências fica melhor representada no 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – Tipos de sequências nas NR 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

  

 Com os dados do gráfico, torna-se evidente que a maior ocorrência é da 

sequência narrativa, seguida pela explicativa e demais. Esses dois tipos de 

sequências têm por objetivo ambientar o destinatário do texto quanto ao que é 
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abordado, bem como contar a história. Para isso, cabe salientar que ao pensarmos 

as sequências predominantes no gênero, vemos que estas cumprem sua finalidade, 

uma vez que, como demonstramos anteriormente, as NR apresentam a recorrência 

de um narrador aquém da história e que, utilizando-se de entonação, rimas simples, 

ritmos, versos e repetição, torna-se um agente transmissor de uma mensagem (à 

exceção das NR 8, 9 e 14, que apresentam falas na primeira pessoa do singular), 

servindo-se do texto para relatar histórias diversas. Entretanto, observamos que há 

alterações verbais e temporais nas NR 4 e 9, as quais contém verbos no injuntivo, 

pois expressam uma recomendação, ou ordem clara, que são marcadas pelo uso do 

ponto de exclamação. O narrador entra em contato com seu receptor ao caracterizar 

a(s) personagem(s) da canção como podendo ser qualquer coisa, desde um 

navegante, um pássaro, uma torta de maçã, um velho tio, números, entre outros. As 

opções são bastante variadas, já que apresentam um tema, autoria, identidade e 

inclusive épocas diferentes. 

 No próximo ponto, falaremos dos mecanismos de textualização. 

 

3.3.6 Mecanismos de textualização 
 

 Esses mecanismos dizem respeito “à progressão do conteúdo temático” 

(BRONCKART, 1999, p. 259), com vista a definir certa coerência temática ao texto. 

O autor enfatiza ainda que esses mecanismos, também chamados de operações de 

textualização (STUTZ, 2012), distribuem-se no texto e atravessam os limites do tipos 

de discursos e  das sequências, o que torna essencial “(…) examinar as relações de 

interação existentes entre cada um dos mecanismos e os diversos tipos de discurso” 

(BRONCKART, 1999, p. 260). A análise dessas relações permite compreender como 

esses mecanismos organizam o texto e os tipos de discurso. 

 De forma mais específica, entendemos que esses mecanismos remetem à 

organização linguística/gramatical do texto. Assim, ao abordar essas unidades 

grafêmicas, fonológicas e não-verbais, é possível traçar, no quadro de análise, a 

forma como perpassam os discursos e as sequências no folhado textual. Para isso, 

trataremos, mais especificamente, dos elementos de conexão 

(articuladores/organizadores textuais), coesão nominal (anáforas)e coesão verbal 

(sintagmas verbais).  
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3.3.6.1 Conexão 
  

 Trata-se de uma análise descendente que parte do macro textual à frase. 

Abaixo, apresentamos as cinco funções propostas no Quadro 17 . 

 

 

 

 

Quadro 17 – Funções de conexão 

 

NR SEGMENTAÇÃO BALIZAMENTO EMPACOTAMENTO ENCAIXAMENTO LIGAÇÃO 

1 - but - - - 

2 - - - the more, the less - 

3 - - - - and, o’er 

4 every day - - - - 

5  - - alfabeto and 

6 never - - - - 

7 - - - - and 

8 - but - - and 

9 -  - when and 

10 - if - - and 

11 -  - - - 

12 -  - when and 

13 -  - - and 

14 - but so, then - and 

15 -  - numerais - 

16 -  - - candlestic
k-maker 

(justaposiç
ão), and 

17 - - - - E’re 
(aglutinaç

ão) 

18 - - because - - 

19 - - - estações do ano - 

20 - - - - jiggety-jig, 
jiggety-jog 
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Fonte: elaborado pelo autor. 
  

 Ao observar os dados reunidos no quadro, percebemos a grande quantidade 

de mecanismos de encaixamento e de ligação que visam juntar fatos no discurso e 

dar sequência à narrativa. Além deles, tivemos a ocorrência dos outros três. As 

marcas linguísticas são advérbios de tempo (every day, never, when), conjunções 

(so, then, because, but, if, and), mecanismos de justaposição (candlestick-maker, 

jiggety-jig, jiggety-jog), aglutinação (o’er, E’er). O mecanismo de encaixamento 

disposto por the more, the less na NR 2 demonstra que quando algo aumenta (the 

more he saw), o elemento seguinte tende a alterar-se também (the less he spoke). 

 A seguir, trataremos os mecanismos de coesão nominal. 

 

3.3.6.2 Coesão nominal 
 

 Os mecanismos de coesão nominal servem para demonstrar as relações de 

dependência entre os elementos presentes no texto. Bronckart (1999) trata das 

funções de introdução e retomada e destaca as anáforas pronominais e nominais64.  

Apontamos essas funções explicitadas no Quadro 18. 

 
Quadro 18 – Coesão nominal  

 

NR Introdução Retomada 

Anáforas nominais Anáforas pronominais 

1 sailor, sea - He 

2 owl bird He 

3 Lullaby, 
baby, 

slamber 

- you, your 

4 your teeth - it 

5 Alfabeto  it, all 

6 Doctor 
Foster 

- he, his, Ø (he) 

7 Humpty 
Dumpty 

King’s horses 
and men 

- Ø (they) 

 
64 Que possibilitam ao texto tornar-se inteligível e dispor-se para ser significado pelo seu leitor. 
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8 I, nut tree, 
nutmeg, pear 

- It, me, all 

9 Snowman, 
children 

- my, I, me, you 

10 World, sea - we 

11 Jack Jack (2x) Ø 

12 man  his 

13 McDonald, 
animais 

animals sounds his 

14 I, bird - you, he, his 

15 Mary - Ø (she) 

16 men butcher, baker, candlestick-maker you, they 

17 Jack - Ø (he) 

18 Johnny - he 

19 Seasons - - 

20 pig hog - 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 Se compilarmos os dados, teremos o seguinte gráfico: 
 

 
Gráfico 02 – Recorrência de anáforas nas NR 

 

 
 

 
 Como percebemos, temos incidência de anáforas nominais e pronominais nas 

NR. Dado que o tipo de discurso predominante é a narração autônoma, contudo 

vemos a predominância de anáforas pronominais de 3ª pessoa (NR 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
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8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 8) e do pronome possessivo his em vários casos de 

retomada. Da mesma forma, perpassam as sequências mais recorrentes, que são 

narrativas em sua grande parte, seguidas pelas explicativas (metade da quantidade 

se comparadas com as narrativas). 

 A seguir, abordaremos os mecanismos de coesão verbal. 

 

3.3.6.3 Coesão verbal 
 

 Os elementos de coesão verbal explicitam as relações de continuidade, 

descontinuidade e/ou oposição e são expressas nos sintagmas verbais65, que são 

analisados de acordo com o tempo no qual o verbo está flexionado. Ao contrário de 

línguas de tronco latino, como o português e o francês, o inglês flexiona 

regularmente os verbos por meio do sufixo ed. As outras flexões de futuro e pretérito 

são acompanhadas por elementos auxiliares, como will no futuro simples,  to be 

(present) + ing no presente contínuo, to be (past) + ing no passado contínuo, to be 

(future = will be) + ing  para futuro contínuo. Da mesma forma, to be (past simple) + 

going to para futuro do passado, verbo auxiliar to have + present simple + past 

participle para presente perfeito ou to have + to be (present perfect) + verb + ing 

para contínuo, to have (simple present) + past participle para passado perfeito ou to 

have (past simple) + to be (present perfect) + verb + ing para contínuo. Quanto ao 

futuro perfeito, usa-se will + to have + verb (participle) ou will + to have + to be 

(present perfect) + verb + ing para futuro perfeito contínuo.  

 Como aporte, apresentamos o Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Mecanismos de coesão verbal 

 

NR Verbs  Tenses Continuidade Descontinuidade Oposição 

1 went 
see 

could 
was 

past simple 
simple present 

past simple 
past simple 

x 
x 
 
x 

  
 
x 

 
65 Bronckart (1999) assevera que a temporalidade e a aspectualidade são abordagens distintitvas 
quanto ao papel dos verbos. Nas NR, observamos esses dois aspectos de modo concreta naquele 
gênero sempre visando a organização temporal e a ordem dos processos. 



99 
 

 

2 lived 
saw 

spoke 
heard 
can 
be 

past simple 
past simple 
past simple 
past simple 

simple present 
simple present 

x 
x 
x 
x 

 
 
 
 
x 
x 

 

3 lay 
rest 

be blessed 

simple present 
simple present 
locução verbal  

x 
x 
x 

  

4 brush simple present x   

5 20 verbs 
eat 

past simple 
simple present 

x 
x 

  

6 went 
stepped 

simple present 
simple present 

x 
x 

  

7 sat 
had 

could 
put 

past simple 
past simple 
past simple 
past simple 

x 
x 
x 
x 

  

8 had 
came 
visit 

past simple 
past simple 

simple present 

x 
x 
x 

  

9 be 
see 
hear 
come 

simple present 
simple present 
simple present 
simple present 

x 
x 
x 
x 

  

10 were 
have 
drink 

past simple 
present simple 
present simple 

x 
 
x 

 
x 

 

11 be 
jump 

present simple 
present simple 

x  
x 

 

12 marry 
begin 

present simple 
present simple 

x 
x 

  

13 had simple present x   

14 saw 
go 

said 
will + stop 

was + going to 
say 
do 

shook 
flew 

past simple 
simple present 

past simple 
future simple 
past future 

simple present 
simple present 

past simple 
past simple 

x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
 
x 

 

15 to be 
to be + eating 

simple present 
present 

continuous 

x   
x 

16 think 
to be 

going to 

simple present x 
x 
x 
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17 Sailing 
 

shall blow 
 

come 

Present 
continuous 
modal verb 

indicando futuro 
simple present 

x 
 
x 
 
x 

  

18 shall have 
shall earn 

 
can 
work 

modal verb 
indicando futuro 

2x 
simple present 
simple present 

x 
x 
 
x 
x 

  

19 to be simple present x   

20 buy simple present x   

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 Os dados contidos no Quadro 19 revelam a massiva predominância de 

verbos no passado simples e a continuidade temática e discursiva. Nesse sentido, 

corroboramos com Bronckart (1999, p. 284) ao tratar da coesão verbal na narração, 

pois  

 
Os mundos específicos dos discursos da ordem do NARRAR são 
claramente disjuntos do mundo ordinário do ato de produção e essa 
disjunção é marcada, particularmente, pela presença de uma origem 
espaço-temporal, a partir da qual os processos são organizados no 
sucessivo (grifo nosso). 
 

 

 Com essa citação e os dados apresentados desde o inicio da análise, 

conceituamos as NR como um gênero que segue características relativamente 

estáveis da contação de uma história, pois há fatos que se sucedem por meio do 

andamento temporal dos verbos. Além disso, em sua grande maioria as relações 

são sempre de continuidade. A seguir, trataremos do MD do gênero NR e do nível 

enunciativo. 

 

3.3.6.4 Configuração oral 
 

 No que tange à configuração do oral, constatamos que o GT NR possui um 

emissor que se utiliza da canção com o objetivo de perpassar uma mensagem ao 

seu receptor, estando ele na história ou aquém dela. Com relação ao tempo, 

entendemos que nas NR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, e 14, o gênero contém uma 

progressão temporal marcada pelo uso de verbos no passado com ações que se 

sucedem. Portanto, tal marcação temporal é uma característica necessária quando 

há o intuito de contar uma história. 
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Além disso, percebemos que as NR escolhidas apresentam um layout 

formado na maioria das vezes por uma estrofe e poucos versos. O Quadro 20 

oferece uma melhor visualização desse aspecto. 

 

 
Quadro 20 - Métrica e rimas das NR selecionadas 

 

Métrica NR 
Quantidade de 

rimas 
Som rimado 

A/B/B/A 1 2 i curto e  i longo 

A/A/B/B 2, 7, 9, 15, 20 2 
k e d, l e n, at e out, ur 
e oor, ght e te, ig e og 

 A/A/B/B/A/B/A/B 3 2 t, d 

Não há sequência métrica 4, 13 - - 

A/A/A/A/A/B/B 5 2 t e d 

A/B/C/C/B 6 2 n 

A/B/C/B 8, 11, 18 1 r, ck, er 

A/B/C/C/B 10 2 ink, ee 

A/A 12, 19 1 ins, y 

A/B/A/B/C/D/E/C 14 3 ird, op, w 

A/A/B/C/C/B 16 3 ub, e e ea, er 

A/B/A 17 1 in 

Fonte: elaborado pelo autor. 
  

 Como se trata de um gênero que fora moldado exclusivamente na tradição 

oral, ele apresenta um ritmo tido como acentual, que é direcionado às sílabas 

tônicas, sendo estas que marcam o ritmo da oralidade. Notamos que a menor das 

NR possui apenas dois versos (NR 12), em seguida três (NR 17), quatro (NR 1, 2, 4, 

9, 11, 15, 18 e 19) e com cinco ou mais (NR 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 e 20). As 

rimas constituem-se majoritariamente em sons consonantais simples, denotando a 

principal característica do gênero, a fácil memorização e que promovem um jogo 

interessante de linguagem, alternando-se de forma contínua. 

  

3.3.7 Nível enunciativo 
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Este nível, em continuidade aos vistos anteriormente, serve, da mesma forma, 

para estabelecer a coerência pragmática do texto (BRONCKART, 1999). O autor 

estabelece dois lados distintos de análise, um formado pelos juízos de valor a 

respeito do conteúdo temático e, do outro, as fontes dessas avaliações.  

Ainda na aurora desta nossa análise, explicitamos que no nível enunciativo, 

composto pelas essas vozes e modalizações, vemos que 

 
Ao escrever seu texto, o autor, agente da ação de linguagem, faz escolhas 
enunciativas, mesmo que inconscientes. No entanto, para que um texto seja 
pragmaticamente coerente, o autor precisa estar atento à distribuição de 
vozes e à marcação de modalizações no texto (QUEROZ, 2016, p. 153). 

 
 Assim, atentos à questão da distribuição, percebemos que há sempre a voz 

de um narrador onisciente das ações e acontecimentos que se sucedem, estando 

inserido ou não na história. Tal narrador ordena o sequenciamento e sucessão dos 

fatos presentes na canção, pois cria uma áurea comparada ao teatro de fantoches, 

uma vez que não é neutro quanto às ações, pois questiona, caracteriza a si e aos 

outros personagens com o uso de adjetivos. Quanto às vozes de personagens, 

identificamos poucas ocorrências, pois é geralmente o narrador que fala por eles. No 

que tange às vozes sociais que circulam no gênero, temos na NR 2 uma voz que 

questiona os comportamentos sociais, em outra destacamos a caracterização de 

dominação por meio da guerra (NR 7). Na NR 12, temos uma concepção distorcida 

sobre casamento, onde se coloca que os problemas começam para um homem 

quando se casa. Por fim, destacamos a voz de trabalhadores na NR 18, onde há 

“ameaças” sobre um novo mestre ou ganhando pouco pois o personagem não pode 

trabalhar mais rápido. 

 Ao tratarmos da voz do autor, fica evidente que é a mesma do narrador, na 

quase totalidade das NR, como dissemos ao tratar das vozes dos personagens. É 

este autor/personagem narrador que intervém no texto para acentuar sua posição 

discursiva e marcar a progressão temática. Para isso, utiliza-se de frases retóricas 

(NR 2), dá ordens (NR 4, 9). Antes que pareça estranho, é sim possível o 

estabelecimento da voz do autor e da personagem em um mesmo segmento, pois 

isso “confirma, de fato, a necessidade de colocar a existência de uma instância 

enunciativa formal supra-ordenada, regendo e distribuindo essas diferentes vozes” 

(BRONCKART, 1999, p. 329). 
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 Além disso, para que haja coerência no contar da história, esse autor 

personagem narrador segue, por exemplo, um ordenamento numeral (NR 15) ou 

sequência alfabética (NR 5).  

 Dentro do parâmetro não-verbal, evidenciamos que as NR requerem 

informações extratextuais (NR 2 e 10). Assim, fica evidente que possuem a 

capacidade de interagir com o imaginário do seu interlocutor, da mesma forma como 

podem propiciar não somente o desenvolvimento linguístico, mas, também, de 

expressão física, plástica e dramática. Não obstante, este gênero possibilita a 

aprendizagem em língua estrangeira e sua apreensão considerando os diversos 

campos de experiência expostos na BNCC (BRASIL, 2017), visto que, pela junção 

de som, imagem impressas ou por meio de recursos tecnológicos, demanda-se o 

escutar, falar e cantar, pensar e imaginar, bem como as NR, ao serem entoadas na 

coletividade, geram consciência entre o eu, o outro e o nós diante das inúmeras 

possibilidades de trabalhar com o corpo por meio de gestos e movimentos, entre 

outros itens possíveis. 

 Em se tratando das modalizações, vemos que “(…) pertencem à dimensão 

configuracional do texto, contribuindo para o estabelecimento de sua coerência 

pragmática ou interativa e orientando o destinatário na interpretação de seu 

conteúdo temático” (BRONCKART, 1999, p. 330, grifos do autor). Podem ser  

  a. lógicas: para avaliar elementos do conteúdo temático apoiados no 

mundo objetivo; 

  b. deônticas: para avaliar elementos do conteúdo temático apoiados no 

mundo social; 

  c. apreciativas: para avaliar elementos do conteúdo temáticos apoiados 

no mundo subjetivo; 

  d. pragmáticas: para avaliar a ação das entidades em relação às do 

agente, validando-as. 

 Os dados estão dispostos no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Presença de modalizações nas NR 

 

NR Lógicas Deônticas Apreciativas Pragmáticas 

1 - could - - 
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2 - - can't - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - should - 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 - - - - 

14 - - - - 

15 - - - - 

16 - - - - 

17 - - - - 

18 - - shall have 
shall earn 

- 

19 - - - - 

20 - - - - 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Nos dados, fica claro o aparecimento de poucas modalizações nas NR, 

apenas cinco, sendo que quatro são do tipo apreciativas, pois dizem respeito ao 

mundo subjetivo. Esse resultado era esperado, visto que demonstramos que o tipo 

de discurso é narrativo autônomo, pois o narrador, a sucessão dos fatos, a 

temporalidade marcada no passado e a característica de contação remetem à 

criação desse mundo disjunto.  

 Direcionadas ao nosso público de crianças da EI com vistas ao ensino de LI, 

destacamos as dimensões relacionadas principalmente aos personagens, pois são 

de fácil entendimento e localização no texto, bem como as dinjunções do mundo do 

narrar criadas pelos mecanismos textuais e enunciativos que permitem aos alunos 
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fazer parte daquele universo criado a partir das narrativas do gênero. Da mesma 

forma, as variadas temáticas merecem a devida atenção, pois, com elas, é possível 

abordar de uma maneira lúdica e criativa temas importantes para a EI, como hábitos 

de higiene, por exemplo. 

 Passemos, neste momento, aos resultados das análises da SD e das 

produções dos  alunos da EI sobre o trabalho com as NR. 

 

3.4 Análise da SD 
 

 Anteriormente, tratamos de responder nossa primeira questão de pesquisa. 

Nela, adentramos na análise das dimensões ensináveis do gênero NR evidenciadas 

em nosso MD. Neste ponto, pretendemos responder nossa segunda questão de 

pesquisa, a saber: 

 b) Como se configura a macroestrutura da SD e quais capacidades de 

linguagem, bem como as operações que as consignas potencializam? 

 Para responder essa pergunta, amparamos nossa análise nos pressupostos 

de Schneuwly e Dolz (2004) quanto à organização da SD, Schneuwly e Dolz (2009), 

Cordeiro e Ronveaux (2009), Stutz (2012), Cacilho (2016) e Pontara e Cristovão 

(2018) acerca das noções de macroestrutura e sinopse. Ainda, trazemos Dolz, 

Pasquier e Bronckart (1993/2017) ao proporem o trabalho inicial com capacidades, 

Cristovão et al (2010) e Cristovão e Stutz (2011) no que se refere a descrição das 

operações de linguagem e expansão de uma nova capacidade denominada de 

Significação. Da mesma forma, consideramos o trabalho de Lenharo (2016), onde a 

autora propõe uma nova expansão chamada de Capacidade Multissemiótica e Stutz 

(2012) quanto aos diferentes saberes envolvidos na planificação de uma SD.  

Abaixo, trazemos nossas análises. 

 

 

3.4.1 Procedimentos de construção da sequência didática 
 

 Como expusemos em nossa fundamentação, planificar uma SD, ato 

exclusivamente docente, requer sete diferentes tipos de saberes apontados por 

Stutz (2012), que são: 
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  a. Saberes do contexto; 

  b. Saberes da metodologia; 

  c. Saberes do recurso; 

  d. Saberes da planificação das aulas; 

  e. Saberes da regência das aulas; 

  f.  Saberes da aprendizagem autônoma; e 

  g. Saberes da avaliação de aprendizagem. 

  

Esses conhecimentos permitirão ao professor reconhecer as prescrições para 

o ensino, a necessidade dos alunos, a maneira de abordar e selecionar os 

conteúdos, os recursos que dispõe para ensinar, os objetivos das aulas, planificando 

os conteúdos de acordo com a duração de cada uma delas, engajar-se na produção 

de atividades que promovam a autonomia dos aprendizes e, por fim, como 

reconhecer o desenvolvimento de cada um deles (STUTZ, 2012).  

 Nesse sentido, apoiamo-nos na autora para poder construir uma SD 

adequada à idade dos alunos, que são crianças que possuíam à época entre 4 e 5 

anos, aos seus conhecimentos linguísticos prévios, identificados na produção inicial, 

ao formato da aula, aos dispositivos didáticos e aos materiais que dispúnhamos, 

bem como aos instrumentos que utilizaríamos para identificar o quanto se 

apropriaram do gênero e para mensurar o percurso da aprendizagem por meio das 

capacidades e suas operações de linguagem. A partir de agora, queremos descrever 

a forma como procedemos para a planificação da SD. Tal processo levou em conta 

a análise do contexto onde seria desenvolvida, bem como as dimensões do gênero, 

evidenciadas em nosso MD, que pretendíamos transpor para sala de aula.  

 

3.4.2 Macroestrutura da SD 
 

 Para a construção da SD, seguimos a proposta original de Dolz, Schneuwly e 

Noverraz (2004), bem como a ampliamos para nosso contexto ao utilizarmos duas 

AI. Dessa forma, ela configura-se assim: 
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Esquema 04 – Planificação da SD  

 

Fonte: elaborado pelo autor com base na SD. 

 

 Conforme o esquema exposto acima, percebemos que a SD começa pela 

apresentação da situação, uma (re)produção inicial e outra final, bem como contém 

quatro módulos e duas AI intercaladas entre eles. As atividades foram planejadas 

para atuarem em sentido descendente, partindo do mais complexo para o mais 

específico do gênero. O que entendemos de mais complexo envolve a (re)produção 

de exemplares do gênero NR pelas crianças e as partes mais simples contemplam 

operações referentes às capacidades que se materializam pelas atividades 

dispostas nos quatro módulos. Da mesma forma, nas AI propomos atividades que 

considerassem aspectos trabalhados anteriormente e pudessem fazer com que as 

crianças se engajassem na (re)produção, geralmente de forma lúdica e coletiva. 

Abaixo, falaremos de cada uma das etapas.  

 De modo a conhecer essas atividades, apresentamos a seguir a 

macroestrutura e sinopse da SD. 

 

3.4.2.1 Primeiro nível de análise: macroestrutura e sinopse 
 

 De acordo com Stutz (2012), a sinopse permite uma visão ampla e ordenada 

dos conteúdos presentes em uma SD. Na mesma linha, Pontara e Cristovão (2018, 

p. 191), expõem que “o objetivo da sinopse é descrever, de forma condensada, o 

conjunto de dados resultante de transcrições de uma sequência de ensino”. Assim, 

nos apropriamos dessa unidade global de dados para, em expansão do esquema 

acima, demonstrar como nossa SD contou com momentos e etapas distintas desde 

a apresentação do gênero até a (re)produção final.  

Nesse sentido, de modo a detalhar o que continha em cada uma das etapas, 

trazemos, na próxima página, como ela está disposta em sua macroestrutura:
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Figura 02 – Macroestrutura e sinopse da SD das NR 

Fonte: produzido com base na análise da SD. 
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Quanto à sinopse das atividades, enfatizamos que, uma vez que a SD serve 

também como base para o trabalho do professor, visto que se configura como uma 

espécie de roteiro de atividades, nossa SD é composta em dois eixos, a saber: 

1. Situar o professor quanto às atividades que devem ser 

desenvolvidas e como fazê-las; e 

2. Demonstrar os objetivos a serem alcançados pelos alunos durante o 

trabalho com o gênero. 

 

Nesse sentido, ao abordarmos esses dois aspectos, enfatizamos que temos 

na SD o que chamamos de “passos”, referentes àquilo que o professor deve 

desenvolver com os alunos, e “atividades” que dispõem o que é esperado do aluno 

naquele momento. Esse delineamento se dá em razão da pouca idade dos alunos, 

fazendo com que todas as atividades sejam majoritariamente guiadas pelo professor 

e em interação com os outros alunos, diferentemente do que aconteceria em se 

tratando de produções textuais escritas. Assim, vislumbramos a SD organizada 

dessa forma: 

 

Quadro 22 – Organização interna da SD 

  

SD das NR 

Etapas 
Passos 

(roteiro do 
professor) 

Descrição da 
atividade 

Atividades 
(objetivos a 

serem 
alcançados 

pelos alunos) 

Objetivo da atividade 

Apresentação 
da situação 

2 

a. Explicar que o 
trabalho envolve NR; 
b. Perguntar se já 
conheciam a NR, do 
que ela trata e se 
serve para contar 
uma história 

2 

a. Por meio das 
perguntas, aproximar os 
alunos do conteúdo a ser 
trabalhado; 
b. (re)produção do 
gênero; 

(re)produção 
inicial 

2 

a. Fazer a oralização 
da NR Humpty 
Dumpty; 
b. Distribuir as 
crianças nos 
cantinhos da sala 
para realizar a 
(re)produção inicial. 

3 

a. Assistir ao vídeo sem 
som, depois com a 
oralização do professor e 
depois com o som; 
b. Compreender e 
produzir o gênero. 
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Módulo I 2 

Demonstrar: 
a. Personagens da 
NR Humpty Dumptye 
os aleatórios; 
b. O cenário e os 
elementos que o 
compõe. 

 

c. Identificar as 
personagens e os 
elementos do cenário. 

Avaliação 
intermediária I 

1 

a. Organizar os 
materiais do cenário 
e a (re)produção dos 
alunos. 

1 

a. Dramatizar a história 
por meio dos materiais. 

Módulo I 
(continuação) 

3 

a. Fazer a retomada 
da NR Humpty 
Dumpty; 
b. Escrevê-la no 
quadro, cantando e 
identificando os 
verbos e as rimas; 
c. Colar a NR 
recortada pela sala. 

4 

a. Cantar a NR Humpty 
Dumpty na retomada; 
b. Encontrar e destacar da 
parede os verbos que 
compõem a canção; 
c. Identificar no quadro os 
vocábulos que rimam; 
d. Sinalizar por meio das 
placas de yes e no se 
rimam ou não. 

 

Módulo II 2 

a. Organizar o vídeo 
da NR Baa, Baa, 
Black Sheep; 
b. Distribuir os flash 
cards e os saquinhos 
com lã e outros 
panos comuns. 

 

4 

a. Assistir ao vídeo da NR 
Baa, Baa, Black Sheep; 
b. Fazer a atividade de 
sequenciamento; 
c. Identificar os saquinhos 
que contém lã; 
d. Colorir a lã com tinta 
guache preta e montar a 
black sheep. 

Avaliação 
intermediária 

II 
2 

a. Organizar o 
karaokê; 
b. Providenciar o 
bilhete com a 
solicitação para 
trazerem as frutas e 
o kit higiene. 

1 

a. Produzir a NR Baa, 
Baa, Black Sheep ou 
Humpty Dumpty66 por 
meio do karaokê. 

Módulo III 4 

a. Organizar as frutas 
e os kits; 
b. Fazer a retomada 
das NR Humpty 
Dumpty e Baa, Baa, 
Black Sheep; 
c. Apresentar o novo 
exemplar do gênero. 
, a NR Banana, 
apple, orange, 
cherry; 
d. Transcrever os 
nomes das frutas no 
quadro; 

5 

a. Cantar as NR na 
retomada; 
b. Engajar-se na 
produção do novo 
exemplar do gênero; 
c. Fazer a reescrita oral 
relacionando as rimas; 
d. Engajar na 
(re)produção do novo 
exemplar do gênero; 
e. Compreender a 
sequência injuntiva 
presente na NR Brush, 
Brush Your Teeth e sua 

 
66 Nessa atividade, os alunos podiam escolher qual das duas NR gostariam de cantar. 
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e. Organizar a salada 
de frutas e a 
posterior ida ao 
banheiro. 

implicação na 
(re)produção, bem como 
as relações entre a 
atividade de linguagem e 
praxiológica. 

Módulo IV 5 

a. Fazer a retomada 
das NR já 
trabalhadas, 
perguntando aos 
alunos quais já vimos 
e que mais gostaram; 
b. Apresentar o novo 
exemplar do gênero, 
a NR Row, Row your 
boat; 
c. Providenciar o 
barco, remos e a 
fantasia; 
d. Enfatizar a 
importância da 
interação entre as 
crianças na 
(re)produção e 
compreensão do 
gênero. 

 

a. Responder aos 
questionamentos de 
retomada, relembrando as 
NR (Humpty Dumpty e 
Baa, Baa, Black Sheep) 
que já foram 
apresentadas e 
identificando as que mais 
gostaram; 
b. Engajar-se na 
(re)produção dos 
exemplares do gênero e 
relacionar os aspectos já 
trabalhados durante os 
módulos e a próxima 
atividade; 
c. Perceber a importância 
dos elementos não-
verbais (bote, remos, 
fantasia) para a 
(re)produção e 
compreensão da canção. 

(re)produção 
final 

3 

a. Fazer a retomada 
das NR; 
b. Na Pré-AF, 
identificar aspectos 
que podem ser 
fortalecidos antes da 
(re)produção final; 
c. Fazer a gravação 
das produções. 

3 

a. Cantar as NR na 
retomada; 
b. Utilizar os flash cards 
como suporte para a 
(re)produção do gênero; 
c. Realizar a (re)produção 
final. 

Fonte: elaborado com base na SD. 

 

 Por meio do Quadro 22, procuramos demonstrar a interrelação entre os 

passos a serem tomados pelo professor durante o desenvolvimento da SD e o que 

se espera dos alunos quanto aos objetivos a serem alcançados. Esse modelo de 

construção da SD foi necessário dada a faixa etária dos participantes da pesquisa, 

onde as atividades em sua totalidade requerem o direcionamento do docente. Da 
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mesma forma, nos ajuda a entender a organização externa da SD, sobre a qual 

falaremos a seguir. 

 

3.4.2.2 Segundo nível de análise: organização externa da SD  
 

Para esta decomposição das partes menores da SD, apresentamos a 

descrição das tarefas e a classificação com base nas capacidades de linguagem e 

suas respectivas operações.  

Inicialmente, falaremos da apresentação da situação, primeira fase da SD, 

onde temos as operações e descrição das atividade de acordo com o Quadro 23. 

 
Quadro 23 – Capacidades e operação mobilizadas na Apresentação da 

situação 
 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO (AULA 1) 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Convite para cantar 
i. Hey, kids, let’s sing a song? (Ei, crianças, vamos cantar?) 

3CS 

2) Entender os microfones como elemento multissemiotico relacionado ao 
gênero 

4CMS 
2CA 

3) Reprodução da NR Humpty Dumpty na caixa de som TODAS 
 

i. Do you know this NR? (Vocês conhecem esta NR?) 5CS 
4CA 

ii. Do you like it? Is it good? What does it talk about? (Gostaram? Ela é 
legal? Sobre o que ela fala?) 

1CS 
1CA 

iii. So, what is a NR? Can we use a NR to tell a short story? (Então, o que é 
uma NR? Nós podemos utilizá-la para contar uma pequena história?) 
 

7CS 
2CA 
4CA 
3CD 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

Observamos que a SD das NR, na apresentação da situação, parte da 

criação de um ambiente onde o gênero é trazido aos alunos por meio de um convite 

para cantar a NR Humpty Dumpty. Enfatizando essa ação inerente ao gênero, a SD 

prevê a distribuição de microfones, no intuito de transportar os alunos ao mundo 

imaginário da ficcionalização e criar a imagem de cantar, sendo o primeiro contato 

efetivo com o gênero (3CS, 4CMS, 2CA). O uso desse elemento busca engajar o 

aluno na atividade de linguagem e possibilita a construção de sentidos mais amplos 
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relacionados àquele contexto de produção do gênero67, articulando as CMS e CS. 

Após, de maneira mais específica, partindo desse eixo maior do texto como um todo 

e indo às unidades menores, há alguns questionamentos que visam a situar o aluno 

quanto aos: 

  1. Conhecimentos prévios sobre o gênero; 

  2. Apreciação pessoal do gênero e identificação da temática; 

  3. O que é uma NR e se pode ser usada para contar uma pequena 

história. 

Ao levantarmos essas questões no primeiro contato que os aprendizes fazem 

com o gênero dentro da SD, é possível fazer com que relacionem aquele texto oral 

com outros aspectos da esfera social (1CS, 5CS), como a possibilidade de se contar 

algo por meio de uma canção com uma temática específica e que precisa de alguém 

que produza o texto e que o direcione para um outro sujeito da interação, mesmo 

que de um mundo disjunto. Assim, observamos a latência de operações 

relacionadas sobretudo às CS, CA e CMS.  

Na (re)produção inicial, temos os seguintes delineamentos: 
 

Quadro 24 – Capacidades e operação mobilizadas na (re)produção Inicial 

 

(RE)PRODUÇÃO INICIAL 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Reprodução do vídeo da NR, sem o som 2CMS 

2) Reprodução do vídeo da NR, sem o som, mas com o professor 
oralizando e utilizando-se do vídeo para ditar o ritmo da canção 

TODAS 

3) Assistir o vídeo individualmente, com o som e produzir a NR TODAS 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

Vemos que na primeira (re)produção é requerido sobretudo o auxílio dos 

recursos de áudio e vídeo para observar o quanto as crianças conhecem sobre o 

gênero, trazendo inicialmente a NR Humpty Dumpty, e como esses conhecimentos 

podem ajudar nesse momento. Para isso, a primeira atividade contempla reproduzir 

o vídeo sem o áudio, depois o vídeo com a oralização do professor e, por fim, cada 

 
67 As NR geralmente não são cantadas usando o microfone - mas na sala de aula ele foi usado para 
transpor os alunos a um outro campo de atuação – onde, então, poderiam associar cantar com  a 
disseminação para um público maior ou para gravação. 
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aluno é convidado a reproduzir individualmente a canção, tendo como auxílio o 

áudio e o vídeo. Aqui temos a articulação entre todas as capacidades para a 

(re)produção do gênero.  

Passando ao primeiro módulo, observamos as seguintes operações: 
 
 

Quadro 25 – Capacidades e operação mobilizadas no Módulo I 

 

MÓDULO I 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Identificação das personagens: - 

i. Personagem principal da NR, o Humpty Dumpty 1CA 
7CLD 
1CMS 
5CMS 

ii. Personagens secundárias, que são os king’s horses e king’s men 
(cavalos e homens do rei) 

2) Identificação de elementos do cenário wall (muro) 1CA 
1CMS 
5CMS 

3) Perceber que há no gênero uma progressão temporal marcada pelo 
uso de verbos no passado, que são sat, had e couldn’t (sentou, teve, 
não puderam) 

4CLD 

4) Identificar as rimas ao final de cada verso 6CLD 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

O primeiro módulo traz atividades relacionadas à identificação da personagem 

principal da NR Humpty Dumpty e das secundárias (7CLD), bem como dos 

elementos do cenário (1CMS, 5CMS), que nesse caso são muro e a coroa do rei, o 

que caracteriza a articulação entre operações da CA, pois há a latência em 

compreender por quem e para quem o texto é escrito, em que época e com qual 

objetivo (1CA), quais são as vozes ali presentes e, também, a importância dos 

elementos não-verbais para a construção de sentido e como estes constituem o 

gênero, demonstrando a emergência das CA, CLD e CMS. Além disso, é neste 

momento que temos a primeira AI, como segue: 

 

Quadro 26 – Capacidades e operação mobilizadas na Avaliação intermediária I 

 

AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA I 

1) Dramatizar a NR por meio dos materiais, percebendo que ela serve 
para contar uma história 

3CS 
6CS 
1CA 

10CLD 
1CMS 
5CMS 

Fonte: análise da SD das NR. 
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 Aqui os alunos são chamados a dramatizar a NR utilizando o cenário, 

juntamente com personagens e os elementos ali presentes, no intuito de perceber 

que a canção serve para contar uma história, o que denota, também, a mobilização 

das CS, especialmente no que se refere à articulação entre atividades praxiológicas 

e de linguagem. No Quadro 27, apresentaremos as atividades e capacidades do 

módulo II. 

 
 

Quadro 27 – Capacidades e operação mobilizadas no Módulo II 

 

MÓDULO II (AULA 2) 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Assistir ao vídeo da NR Baa, Baa Black Sheep TODAS 

2) Atividade de sequenciamento da NR 1CD 
1CMS 
2CMS 

3) Trabalho com os vocábulos sheep (ovelha), black (preta/escura) e 
wool (lã) 

5CLD 

4) Distribuição de saquinhos com pedaços de tecidos e outros com lã. 
Os alunos socializam seus pacotes e apontam quais contém o material 
referente à NR 

5CMS 

5) Transformando a lã em escura, com tinta guache, e colar na ovelha, 
tornando-a na personagem presente no gênero 

1CMS 
3CMS 
5CMS 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

Ao início do módulo II, está previsto a retomada da NR Humpty Dumpty, que 

foi trabalhada até aquele momento, de modo que os alunos se engajem em tentar 

produzir o gênero, para isso todas as capacidades precisam ser mobilizadas. A 

atividade seguinte tem por objetivo fazer com que percebam que há uma progressão 

temporal (4CLD) no texto marcada pelo uso de verbos no passado. Para tanto, a NR 

precisa ser transcrita no quadro e identificados esses verbos (sat, had, couldn’t) 

juntamente com as crianças, enfatizando, também, a pronúncia de cada um. Da 

mesma forma, há a colagem do texto integral da NR em locais diferentes da sala. 

Todavia, o texto foi fragmentado, estando com as palavras recortadas. Então, os 

alunos, em duplas, precisam encontrar os textos e destacar os verbos e realizar a 

pronúncia.  

Após identificados, o professor deve voltar ao quadro para mostrá-los 

novamente e reproduzir a canção os enfatizando. A seguir, há o trabalho com as 

rimas (6CLD), novamente identificando no quadro. Nessa parte, cada aluno recebe 

uma placa de yes e no e, a medida que as palavras são demonstradas, é 
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perguntado aos alunos se elas de fato rimam e eles respondem utilizando as placas. 

O trabalho com os verbos e as rimas perfazem as CLD. 

 Continuando as atividades, no módulo II também se começa o trabalho com a 

NR Baa, Baa, Black Sheep, com o uso do vídeo. Após, há uma atividade de 

sequenciamento de imagens (1CD, 1CMS, 2 CMS). Nela, o professor precisa ir 

cantando a canção e mostrando as imagens. Depois, é a vez das crianças. Ao 

fazerem, há a mobilização de aspectos relacionados especialmente às CD e CMS, 

pois a atividade requer que reconheçam a organização do texto naquele formato de 

linguagem não-verbal em imagens (flash cards) e os sentidos que dali emergem. Em 

seguida, são focalizados os vocábulos black sheep e wool (5CLD), no intuito de 

expandir o vocabulário dos alunos e para potencializar a mobilização das CLD. As 

atividades contam, ainda, com saquinhos de lã e outros com pano normal que são 

distribuídos aos alunos (5CMS). Cada um tem que mostrar o seu e dizer se é wool 

ou não. Então, com a lã encontrada, a atividadade prevê a coloração com tinta 

guache preta e colada na ovelha para formar a black sheep (1CMS, 3CMS, 5CMS), 

novamente emergindo várias operações das CMS. Depois, está previsto um karaokê 

utilizando caixa de som e microfone. Então, após sorteio, os alunos são convidados 

a se apresentarem para a turma, configurando a SD desta maneira: 

 

Quadro 28 – Capacidades e operação mobilizadas na Avaliação intermediária II 

 

AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA II (AULA 2) 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Os alunos deverão produzir o gênero NR Baa, Baa, Black Sheep por 
meio de um karaokê. ‘ 

TODAS 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

Esse momento se tem como a segunda AI, o qual marca o final da aula 2, 

caso a SD seja desenvolvida dentro de uma hora e trinta minutos de aula, como 

previsto inicialmente. A atividade de karaôke exige a mobilização de todas as 

capacidades. Salientamos que naquele momento há o envio de bilhete aos pais 

pedindo para que enviem uma fruta e o kit higiene das crianças para a próxima aula, 

pois, conforme o planejamento, no módulo seguinte aliamos as canções com vistas 

ao trabalho com as capacidades dentro de uma atividade envolvendo o preparo de 

uma salada de frutas e, após, a higiene bucal. Passamos agora ao módulo III: 
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Quadro 29 – Capacidades e operação mobilizadas na Avaliação intermediária II 

 

MÓDULO III 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Fazer a retomada das NR (Humpty Dumpty; Baa, Baa, Black Sheep) 
e engajar os alunos na prática de oral de linguagem 

TODAS 

2) Apresentar a NR Banana, apple, orange, 
cherry 

TODAS 

3) Identificar as frutas presentes na canção (banana, apple, orange, 
cherry, mango, watermelon and strawberry) por meio de imagens, bem 
como as que os alunos trouxeram (em inglês) 

5CLD 

4) Verificar quais as frutas que seus nomes rimam. Fazer o mesmo com 
as que trouxeram, tentando substituir os vocábulos na NR (reescritura) 

6CLD 
3CS 
4CA 

5) Preparar a salada de frutas - 

6) Após a refeição, foram ao banheiro escovar os dentes  - 

7) Apresentação da NR Brush, brush, brush your teeth  TODAS 

8) Perceber que a NR serve para ensinar uma lição (escovar os dentes 
todos os dias) e performatiza essa ação por meio da sequência injuntiva 
presente no texto 

6CS 
3CD  

Fonte: análise da SD das NR. 

 

 Ao início da terceira aula, as frutas trazidas pelos alunos são recolhidas, bem 

como o professor deve conferir se todos trouxeram o kit. Então, para  a retomada 

das NR, o professor pergunta quais canções já foram trabalhadas, seu conteúdo 

temático e, ao final, é explicitado aos alunos que há uma nova, chamada Banana, 

apple, orange, cherry e, como o nome sugere, trata de frutas. Depois que conhecer 

a NR e cantá-la, há a identificação das frutas ali presentes no texto e as que os 

alunos trouxeram, buscando identificar, em inglês, seus nomes, com objetivo de 

expandir o vocabulário (5CLD) e quais rimam, privilegiando aspectos das CLD. Esse 

ponto é essencial para que os alunos possam reescrever a NR utilizando os nomes 

das frutas que trouxeram e procurando realizar as rimas, característica essencial do 

gênero. A reescrita requer o engajamento desses alunos por meio da linguagem, 

fazendo com que, além dos conhecimentos sobre os nomes (4CA) e as rimas 

(6CLD), emergem outros mais gerais do cotidiano (3CS) e, assim, possam produzir 

o gênero. Em nossa análise são portanto potencialmente mobilizadas as CS e CA. 

Em se tratando do momento da higiene bucal, na sala de aula, a SD prevê 

que o professor apresente a NR Brush, brush, brush your teeth e simule os 

movimentos de escovação, demonstrando que a canção ensina a lição de escovar 

os dentes todos os dias e que a ação é performatizada pelo verbo brush (6CS, 

3CD). No banheiro, os alunos cantam e escovam os dentes, compreendendo a 
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relação entre a atividade de linguagem e a praxiológica possibilitada pela 

organização do texto por meio daquela sequência injuntiva, o que denota a 

emergência das CS e CD. 

Quanto ao módulo IV, observamos que as atividades contemplam as 

seguintes capacidades e operações: 

 

Quadro 30 – Capacidades e operação mobilizadas no Módulo IV 

 

MÓDULO IV 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Retomada: 
i. Do you remember which NR have you already worked with? (vocês se 
recordam quais NR nós já trabalhamos?) 

- 

ii. Which one are you able to remember and sing? Let’s do it together? 
(quais delas vocês conseguem lembrar para cantar? Vamos fazer 
juntos?) 

TODAS 

iii. What do these NR talk about? (Do que elas falam?) 2CD 

iiii. If you were supposed to choose the NR you liked the most, which 
one would you choose? Why? (Se vocês tivessem que escolher a que 
mais chamaram, qual seria?) 

5CS 
8CS 

iiiii. Let’s sing it together to our friends? (vamos cantar juntos para 
nossos colegas?) 

TODAS 

2) Assistir ao video da NR “Row, row , row your boat” e tentar produzir 
o gênero 

TODAS 

3) Em dupla, embarcam num barco confeccionado pelo professor, 
tomam remos e reproduzem a canção, assimilando os materiais à NR 

TODAS 

4) Ênfase no vocábulo crocodile, utilizando-se da fantasia e interagindo 
com os colegas que estão no barco. Entender a organização do 
conteúdo do texto e as relações com as atividades praxiológicas que 
estão sendo executadas e sobrepostas de acordo com o texto, 
especialmente após a sentença “don’t forget 
to scream” 

6CS 
2CA 
3CD 
5CLD 
3CMS 
4CMS 
5CMS 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

A partir do Módulo IV, o professor inicia o trabalho fazendo a retomada 

questionando a) e os alunos se lembram quais NR já foram trabalhadas; b) quais 

são capazes de cantar juntos; c) sobre o que elas falam; d) se tivessem que 

escolher a que mais gostaram, qual seria e o porquê; e) após escolhidas, todos 

cantam juntos. 

A retomada requer a mobilização de todas as capacidades viabilizando a 

(re)produção do gênero, as 2CD quando questionamos sobre o que aquelas NR 

tratam e as 5CS e 8CS quando os alunos são convidados a escolherem uma que 

mais gostaram e precisam se posicionar ante o contexto para dizer o porquê dessa 

escolha. 
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 Há, então, a inserção de uma nova NR, Row, row, row your boat. 

Inicialmente, a atividade tem por objetivo mostrar o vídeo às crianças e, em seguida,  

cantarem juntas. Depois, o professor conta com um barco de madeira e dois remos 

para dramatizar a canção em dupla entre os alunos, bem como há uma fantasia de 

crocodile, a qual outra criança veste e participa da encenação. Todos cantam, mas 

principalmente focalizam a sentença don’t forget to scream para desencadear a 

entrada do crocodilo e a interação de todos na (re)produção. Toda essa ação 

mobiliza operações específicas de todas as capacidades, especialmente CS e CMS.  

Na (re)produção final, temos a mobilização das seguintes capacidades: 
 

Quadro 31 – Capacidades e operação mobilizadas na (re)produção Final 

 

(RE)PRODUÇÃO FINAL (AULA 5) 

ATIVIDADES CAPACIDADES DE 
LINGUAGEM 

1) Fazer a retomada das NR já trabalhadas TODAS 

2) Pré-AF composta da atividade de sequenciamento da NR “Baa, Baa, 
Black Sheep” trabalhada no módulo II 

1CD 
1CMS 
2CMS 

3) Cantar ou contar a história, em dupla, por meio dos flash cards 
utilizados na atividade acima, utilizando-se de microfone e caixa de 
som 

TODAS 

4) Apresentação final aos pais, no auditório, e exposição das atividades 
que foram feitas. 

- 

Fonte: análise da SD das NR. 

 

Observamos que para a (re)produção final, está prevista a volta da NR Baa, 

baa, black sheep, na qual se faz novamente o sequenciamento por meio das 

imagens e, utilizando-se desses flash cards, em dupla, os alunos fazem novamente 

um karaokê.  

O momento final é uma apresentação para os pais e exposição das atividades 

produzidas, de modo a expor o trabalho e, também, colocar o gênero em circulação 

e valorizar as produções dos alunos. 

Exposto a descrição das tarefas e a classificação considerando as 

capacidades, temos o seguinte quantitativo em nossa SD: 

 

Gráfico 03 – Operações de linguagem mais recorrentes na SD das NR 
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Fonte: elaborado com base na análise da SD das NR. 

 
O gráfico ilustra o predomínio das operações 1CMS e 5CMS (seis 

recorrências), seguidas por 2CA (quatro recorrências) e 3CS, 6CS, 1CA, 2CA, 3CD, 

5CLD e 2 CMS (três recorrências cada), 5CS, 1CD, 6CLD, 3CMS e 4CMS (duas 

recorrências cada) e, por fim, 1CS, 7CS, 8CS, 2CD, 4CLD, 7CLD e 10CLD fechando 

com uma recorrência em cada operação. Cabe destacar a CMS foi a única que teve 

todas as operações (1CMS, 2CMS, 3CMS, 4CMS e 5CMS) presentes na SD, 

seguida pelas CS que teve apenas uma não contemplada (2CS).  

Partindo da definição das operações mais recorrentes, podemos pensar a 

maneira como elas potencializam as mobilizações realizadas pelos alunos durante 

as produções e articulam-se entre si. As operações inerentes à capacidade de 

significação, especialmente a 3CS e 6CS, denotam o engajamento dos alunos 

mediante a (re)produção e as confluências entre a prática de linguagem e as 

atividades praxiológicas que esta possibilita, sempre em linha direta com os 

conhecimentos de mundo que o aluno possui  (4CA). Nas capacidades discursivas, 
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o destaque se dá em torno da operação 3CD, onde, por meio da articulação com 

5CLD e 6CLD, o aluno compreende que a organização do texto se dá em torno das 

rimas ao final das estrofes, dos verbos na organização temporal e de sucessão de 

fatos e na consequente expansão de vocabulário para compreender e (re)produzir o 

texto.  

Na mesma linha, as operações relacionadas às capacidades multissemióticas 

demandam um olhar especial, seja em razão da ludicidade empregada nas 

atividades ou pelos elementos de áudio e vídeo que utilizamos no decorrer da SD. 

Esse fato se confirma ao observarmos o grande número de recorrências de todas as 

operações da capacidade, com destaque para a 1CMS e 5CMS, onde a mobilização 

permite que o aluno compreenda a relação de sentido entre os elementos verbais e 

não-verbais e os semióticos relacionados principalmente aos itens extratextuais 

trazidos para as aulas, como os personagens que confeccionamos, os flash-cards, 

as fantasias, o barco, os microfones, entre outros.  

Isto exposto, podemos quantificar as capacidades da seguinte maneira: 
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Gráfico 04 – Capacidades mais recorrentes na SD das NR 

 

Fonte: elaborado com base na análise da SD das NR. 

 

Com base no gráfico exposto acima, fica claro a majoritária predominância 

das CMS, seguidas pelas CS, CA e, por fim, CLD e CD. Acreditamos que tal 

recorrência está pautada na planificação da SD tendo por base a faixa etária dos 

alunos e o foco na compreensão e (re)produção oral, as quais investigamos neste 

trabalho.  

Dessa maneira, passamos agora a exposição da prática com a SD e da 

análise das produções, onde vamos refletir sobre como essas capacidades e 

operações são evidenciadas nas (re)produções orais dos alunos diante do trabalho 

de ensino e desenvolvimentos da SD.  

 

3.5 Prática com a SD 
 



123 
 

 

  A partir de agora, buscamos responder nossa última pergunta de 

pesquisa: 

c) Quais foram as capacidades de linguagem mobilizadas pelos alunos nas 

produções inicial e final e nas avaliações intermediárias e se houve ampliação das 

capacidades de linguagem entre as produções? 

Com vistas a sanar esse questionamento, amparamos nossas análises nos 

dados gerados durante a gravação das 5 aulas de 1h e 30min cada, realizadas entre 

os meses de outubro e novembro de 2019, nos quais transcrevemos as 

(re)produções dos produções e avaliações intermediárias. Além disso, destacamos 

que as operações de linguagem avaliadas na (re)produção inicial e avaliação 

intermediária I são relacionadas à NR Humpty Dumpty. Para a avaliação 

intermediária II e (re)produção final dos alunos, utilizamos a NR Baa, Baa, Black 

Sheep.  

Antes de adentrarmos à análise, destacamos que os participantes da 

pesquisa, por ocasião das transcrições e visando preservar suas identidades, 

estarão identificados da seguinte forma: A, AL, D, E, J, JP, LH, L1, L2, L3 e M, 

perfazendo um total de onze alunos. Eu, professor, estarei identificado como T de 

teacher, que é a forma como os alunos se dirigiam a mim. Apesar da SD ser 

planejada inicialmente para quatorze alunos, tivemos algumas desistências no 

decorrer do ano.  

Nas fases que compõem nossa SD, busquei propiciar atividades lúdicas e 

interativas, onde as crianças pudessem fazer uso dos conhecimentos que estavam 

ali sendo postos. Da mesma forma, deixei claro que estavam sendo gravadas. Para 

isso, mostramos a câmera filmadora e explicamos o porquê, como podemos 

perceber nas imagens e no excerto abaixo: 

 

Figuras 03 e 04 – Conhecendo a filmadora 

 

 

 

 

 

Excerto 01 (0min43seg – 1min02seg) 
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T: Ó... aula passada o teacher contou pra vocês que nós íamos começar a 
gravar as aulas, lembram? o teacher falou pro pai ... falou pra mãe e falou 
pra vocês. Então ... ó ... venham aqui que eu quero mostrar pra vocês 
((aponta para a câmera)) ( ) (...) essa aqui é a nossa câmera, olha lá que vai 
aparecer vocês. Olha lá ... vai aparecer eu também ... ah:: ((risos)) 

 

 É interessante observar o quanto as crianças gostaram e interagiram com o 

dispositivo. Além disso, na sala organizei a disposição do ambiente em três 

diferentes espaços, que foram a) espaço das carteiras e do quadro; b) espaço do 

brinquedo; e c) espaço da leitura. Utilizei esses locais de forma alternada quando 

precisei trabalhar aspectos específicos com algum grupo ou por ocasião das 

produções individuais. Então, os alunos eram distribuídos entre eles. 

 Além disso, tínhamos o momento da saudação inicial, que era um hábito da 

turma, onde eu perguntava a cada aluno como estavam, se tinham dormido bem, 

tomado café etc. Todos, sem exceção, interagiam com o professor, a maioria em LI. 

Após esse momento, iniciamos o trabalho propriamente dito. Para isso, expliquei 

que as atividades daquele dia em diante envolveriam o trabalho com NR. Para uma 

melhor contextualização, utilizei do seguinte questionamento: “Hey, kids, let’s sing a 

song? (Ei, crianças, vamos cantar?)”. Nesse momento, as crianças foram chamadas 

a engajarem-se naquela prática de linguagem. Então, fiz uso de um microfone para 

enfatizar o ato de cantar, mesmo não sendo um elemento próprio das NR, mas que 

sinalizava o ato de cantar e buscava convidar os alunos a participar. Nesse ponto, 

cada criança também recebeu um.  

 

 

Figuras 05 e 06 – Distribuição dos microfones 

 

Fonte: gravações das aulas. 
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 Todos escutaram uma vez a canção, porém ainda estavam tímidos. Na 

segunda, começaram a tentar cantar. Aqui, a atividade demandou a mobilização de 

todas as capacidades. 

Ao início, o aluno L2 relatou que já conhecia a canção e que se tratava do ovo 

que caiu. Quanto a este ponto, cabe dizer que uma das nossas atividades futuras 

envolvia uma representação da NR utilizando um material confeccionado por mim, 

exposto a seguir. 

Figura 07 e 08 – Materiais da NR 

 

 

 

 

 Fonte: gravações das aulas. 

 Destacamos que esse material se encontrava sobre a mesa ao lado da 

câmera e fora vista pelos alunos. Então, ao final da canção, mesmo sem nenhuma 

menção, a aluna L1 foi até o material e disse:  

Excerto 02 (20min30seg)  

T: One more time? One more time? 
L1: Aqui, ó::: O ovo ((vai até o professor e toca no seu braço para chamar a 
atenção)) Ó::: o ovo tá lá ((aponta para o material)) 
T: Yes ((concorda e aponta)). 

 

 Após a apresentação, já pudemos perceber os alunos verbalizando trechos 

da canção, como é o caso de JP (22min21seg) e D (23min8seg) que verbalizaram 

humpty dumpty sat on a wall, primeiro verso. 

 Em seguida, o professor recolhe os microfones. 

 No excerto a seguir, perguntamos aos alunos: 

 
Excerto 03 (24min01seg) 
 
T: vocês já conheciam essa canção? 
JP: sim:::: 
L3: não... 
T: quem já conhecia? 
L1: ((cantando)) humpty dumpty sat... ( ) 
T: ah! Você já conhecia, L1! ((sorri)) E me contem uma coisa, vocês gostam 
dela?  
L1: sim:: 
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T: e do que ela fala? ... do que essa canção fala? ( ) 
A: do humpty dumpty::: ( ) 
L1: do ovo que quebrou 
T: do ovinho que caiu e se quebrou? ... ahn! ((suspira)) aí que legal! E me 
contem uma coisa ... o que que é ... o que que é uma nursery rhyme então? 
será que ela serve pra contar uma história?  
L1: não sei 
L2: a música! 
T: é a música ... mas não contou uma história? ((crianças agitadas)) mas 
não contou a história do ovo? 
P: sim! 
T: então serve ou não serve para contar uma história? 
Em coro: sim::::: ((professor concorda fazendo sinal de positivo e se dirige 
ao computador sobre a mesa)) 
T: yes yes ... agora eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui  ó 

 

 Esse trecho foi a preparação para a (re)produção inicial, onde podemos 

perceber o professor fazendo todos os questionamentos que estavam previstos para 

o momento, como se já conheciam a canção e se servia para contar uma história. 

Por meio das perguntas, podemos perceber que dos nove alunos presentes na aula, 

apenas três já conheciam a NR (J, L1 e A). Sobre o propósito de contar uma história, 

todas responderam que sim, com destaque para L1 que falou que se tratava do ovo 

que quebrou. Acreditamos que todos esses conhecimentos eram prévios e foram 

relembrados pela canção ou por terem visto o material que seria trabalhado. 

 Da mesma forma, buscamos refletir sobre nossos dispositivos didáticos 

envolvendo a sala de aula onde estávamos, a organização de acordo com a sua 

disposição e o tamanho, os materiais que utilizaríamos, como tinta, colagens, 

fantoches, caixa de som, livros, placas, canoa, remos e os elementos para 

dramatização. 

 Para as análises seguintes, em um primeiro momento tecemos algumas 

considerações sobre a maneira como analisaremos as produções dos alunos. Em 

seguida, demonstraremos os seus engajamentos nas produções orais na 

(re)produção inicial, avaliações intermediárias e (re)produção final, de modo a 

responder nossa última pergunta de pesquisa. 

 

3.5.1 Algumas considerações sobre a análise do engajamento dos alunos 
 

 

Dada a dificuldade de implementar maneiras de mensurar ou avaliar a 

aprendizagem dos alunos da EI e visto que estamos trabalhando com um público de 

crianças ainda não alfabetizadas na escrita e que fazem somente produções orais 
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na (re)produção inicial, avaliações intermediárias e (re)produção final da SD, e que 

requerem a mobilização de todas as capacidades de linguagem e não somente 

algumas operações, como é o caso nos módulos, buscamos uma outra forma de 

mensurar o engajamento dos alunos na atividade. Para isso, observamos quantos 

são os diferentes vocábulos que compõe a NR Humpty Dumpty (humpty, dumpty, 

sat, on, a, wall, had, great, fall, all, the, king’s, horses, and, men, could’nt, put, 

together, again), num total de 19 e Baa, Baa, Black Sheep (baa, black, sheep, have, 

you, any, wool, yes, sir, three, bags, full, one, for, the, master, dame, little, boy, who, 

lives, down, lane), que totaliza 23 palavras em sua estrutura textual, sem contar as 

repetições. A partir desse número, contabilizamos, por meio das transcrições, 

quanto as crianças produziram para definir o engajamento do aluno nas suas 

produções orais, numa escala de pequena mobilização de capacidades (0 a 3.4), 

média mobilização (3.5 a 6.9) e alta mobilização de capacidades evidenciadas (7 a 

10). 

A análise e os resultados estão dispostos a seguir. 

 

3.5.2 (Re)produção inicial 
 

 A produção inicial é tida “como um diagnóstico para averiguar as capacidades 

de linguagem dos alunos” (STUTZ, 2012, p. 125) e serve para guiar o professor na 

implementação da SD quanto aos aspectos que precisam ser fortalecidos nos 

módulos. Dito isso, apresentamos, adiante, quais são as capacidades e uma 

operação específica evidenciada na (re)produção inicial. 

 Podemos perceber que para a (re)produção e compreensão do gênero todas 

as capacidades são requeridas. Apenas na atividade 1 há a especificidade 

relacionada à operação 2CMS, uma vez que os alunos necessitam apreender os 

sentidos que emergem do vídeo sem o som para poder compreendê-lo. Além disso, 

como expomos no tópico anterior, fizemos um intervalo para levar os alunos ao 

banheiro e ao bebedouro de água. Quando retornamos para a sala de aula, as 

crianças relataram que a sala estava escura e não conseguiam enxergar o vídeo. 

Após fechar as janelas, o professor explicou que o vídeo seria reproduzido sem o 

som.  

Quando iniciamos o vídeo com a NR Humpty Dumpty, a mesma trazida na 

apresentação, o aluno L3 começou a cantar e foi seguido por JP. Na próxima 
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reprodução, ainda sem o som, o professor cantou junto com os alunos. Durante o 

vídeo, as crianças ficavam verbalizando os personagens da canção, como o cavalo. 

Essa parte terminou no minuto trinta e seis da gravação. 

 Em seguida, chamei cada uma das crianças e deixei que escolhessem entre 

o cantinho da leitura ou do brinquedo. Ao final, expliquei que depois elas poderiam 

trocar de lugares. Esse ato foi necessário para poder trabalhar com cada aluno 

individualmente, de modo a realizar a (re)produção, uma vez que estava sozinho em 

sala de aula. 

 Então, com o auxílio do computador e do vídeo, chamei cada uma das 

crianças de maneira separada, na seguinte sequência: JP, L2, P, L3, D, E, A, L1 e J. 

Assim sendo, 9 alunos participaram da (re)produção. No primeiro momento, 

cantávamos juntos com as crianças uma vez e, depois, pedíamos que elas 

oralizassem sozinhas a canção. É essa parte que focalizamos aqui para análise e 

que transcrevemos abaixo.  

 

Quadro 32 – Engajamento dos alunos da (re)produção inicial 

 

Aluno Transcrição 
(aula 1) 

Nº vocábulos 
produzidos 
oralmente 

Porcentagem Engajamento 

JP (39min38seg)  
Humpty Dumpty … Humpty Dumpty 
ha::: a gre::: ... ( ) ... all the … kin::: … 
together again: 

10 5.2 

+- 

L2 (41min21seg)  
Humpty Dumpty ... sa:: on a ... again 

5 2.6 
- 

P (43min05seg)  
Humpty Dumpty sat on a wall:: …  

5 2.6 
- 

L3 (44min51seg) 
((sussurrou a melodia)) Humpty 
Dumpty ... Humpty Dumpty ... fall ... all 
the king’s horses and all the king’s 
men together again::: 

12 6.3 

+- 

D (46min17seg) 
Humpty Dumpty sat a wall:: Humpty 
Dumpty had a great fall:: all the king’s 
… king’s men … Humpty together 
again:: 

14 7.3 

+ 

E (47min44seg) 
Humpty Dumpty sat on a wall Humpty 
Dumpty ( )… fall: … together again:  

8 4.2 
+- 
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A (49min30seg) 
Humpty Dumpty sat on a wall Humpty 
Dumpty had a great fall: all the king’s 
horses … couldn’t put Humpty 
together again 

16 8.4 

+ 

L1 (51min14seg) 
Humpty Dumpty ... Humpty Dumpty 
((sussurros)) … again:: 

3 1.5 
- 

J (53min34seg) 
Humpty Dumpty ... wall:: ... Humpty ... 
fall: … men … together again 

7 3.6 
+- 

AL ? 

LH 

M 

Fonte: elaborado com base nas transcrições. 

 
LEGENDA 

(-) (+-) (+) (?) 

0 a 3.4: pequena 
mobilização de 
capacidades 
evidenciada  

3.5 a 6.9: média 
mobilização de 
capacidades 
evidenciada 

7 a 10: alta mobilização 
de capacidades 

evidenciada 

Aluno não estava 
presente 

Fonte: elaborado pelos pesquisadores. 

 

 Percebemos que dos 9 alunos que realizaram a (re)produção inicial, apenas 2 

(D e A), neste primeiro momento, demonstraram uma alta mobilização de 

capacidades. Outros 4 (JP, L3, E e J) também se engajaram positivamente na 

(re)produção oral do gênero, com 10, 12, 14 e 16 vocábulos diferentes produzidos, e 

tiveram uma média mobilização de capacidades. Os demais participantes da 

pesquisa produziram 5, 5 e 3 (L2, P, L1), respectivamente, o que demostrou uma 

pequena mobilização de capacidades.  

Além dos dados da (re)produção, percebemos que não tivemos nenhuma 

criança que se recusou a participar da atividade. Esse fato advoga ao nosso favor 

para que possamos afirmar que a SD e a forma de ensino que realizamos em sala 

de aula foram adequadas às expectativas e aspectos motivacionais dos alunos, 

principalmente pelos aspectos lúdicos que introduzimos no desenvolvimento de cada 

atividade. 

 Das transcrições, vemos a mobilização da operação 3CS, pois todas as 

crianças se engajaram na atividade de linguagem. Da mesma forma, vemos os 

conhecimentos relacionadas a operação 1CA, no tangente ao objetivo do texto em 
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contar uma história. Além dessas, consideramos a 3CD no que se refere à 

organização do conteúdo do texto, 5CLD quanto à expansão do vocabulário e 7CLD 

quanto as vozes (personagens) que compõem o texto. Em se tratando do uso do 

vídeo, observamos a mobilização de 1CMS e 2 CMS no que diz respeito a 

compreender as relações entre os elementos verbais e não-verbais, bem como 

apreender os conhecimentos que emergem do vídeo da NR.  

 A seguir, analisaremos o engajamento dos alunos nas duas avaliações 

intermediárias. 

 

3.5.3 Avaliações intermediárias I e II 
 
 Anteriormente, em nosso esquema sobre a SD, explicamos que esta contém 

quatro módulos e duas avaliações intermediárias entre eles. A primeira avaliação 

aconteceu entre o módulo I e II, nos quais trabalhamos os personagens presentes 

na NR e os elementos do cenário, como podemos ver nas figuras abaixo68. 

 

Figura 09 – Personagens da atividade 1 do módulo I 

 

  

 Os alunos foram questionados sobre qual era o personagem principal da NR 

que haviam cantado e assistido ao vídeo. Então, identificamos os três, sendo que a 

 
68 De modo a melhor situar o leitor, explicamos que essa parte dos módulos está aqui na análise para 
que possamos entender o caminho percorrido pelos alunos e as atividades desenvolvidas até chegar 
na avaliações, que são (re)produções completas do gênero e que buscamos fortalecer mediante os 
quesitos abordados nos módulos. 
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resposta esperada era o humpty dumpty, uma vez que os outros eram aleatórios. 

Em seguida, foi a hora de reconhecer os personagens secundários e os elementos 

do cenário. 

 

Figura 10 – Personagens secundários e elementos do cenário 

 

  Legenda: círculo para king’s horses, retângulos para king’s men e triângulo para wall. 
 

 Após identificar os elementos demonstrados nas figuras acima, reunimo-nos 

em um dos espaços da sala de aula para realizar a dramatização da NR utilizando 

os materiais que confeccionamos e que se configurou como a avaliação 

intermediária I, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 11 – Dramatização da NR Humpty Dumpty por meio dos materiais 

 

Fonte: gravação das aulas. 
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Infelizmente a câmera não ficou numa boa posição, contudo é possível ver o 

material e as crianças interagindo. Na atividade, tivemos operações relacionadas às 

capacidades de significação, ação, linguístico-discursiva e multissemióticas e, 

diferentemente do foco no engajamento pelo quantitativo de vocábulos produzidos 

oralmente pelos alunos, aqui iremos direcionar nossa atenção à análise dos turnos 

de fala, visto que se trata de uma atividade coletiva e de interação constante 

envolvendo os alunos entre si e com o professor. O período total das transcrições foi 

de um pouco mais de 7 minutos. Os resultados estão no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 05 – Turnos de fala na avaliação intermediária I 

 

 

Fonte: transcrições das aulas. 

 
Como podemos ver no gráfico, os alunos D e L1 lideram os turnos com 33,3% 

e 19,6%, respectivamente. L2, L3 e J estão com o mesmo número de turnos de fala, 

perfazendo 9,8% cada. Além deles, P aparece com 7,8% JP e A com 3,9% e E com 

2%. Apesar de todos os turnos de fala serem em língua materna, é interessante 

observar que L3, D, L2 e L1 fizeram uso de vocábulos em LI para demonstrar 

elementos específicos relacionados à NR, como as personagens, por exemplo. 
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No Quadro 33, podemos perceber as operações que a (re)produção exigia 

que fossem mobilizadas pelos alunos: 

 

Quadro 33 – Capacidades e operações presentes na avaliação intermediária 

I 

 Capacidades e operações 
(aula 2) 

CS  CA CMS 

3 
CS 

6 
CS 

Descrição 1 
CA 

Descrição 1 
CMS 

Descrição 

Participou da 
atividade e 
percebeu como 
suas ações 
com os 
materiais 
davam vida à 
NR. 

Compreendeu que 
o objetivo da NR 
era contar uma 
história, pois 
cantou a sucessão 
dos fatos. 

Identificou os elementos 
não-verbais (Humpty 
Dumpty, cavalos, 
soldados e o muro) e a 
suas nomenclaturas em 
LI, ao responder e 
sinalizar quando o 
professor perguntava 
onde estava cada um 
deles. 

Fonte: análise da SD e das gravações entre 60min09seg e 68min01seg. 

 
Com relação a 3CS, todos engajaram-se na atividade de linguagem, como 

podemos perceber nas transcrições e no vídeo da aula, onde todos escolheram os 

personagens e foram colocando-os no cenário conforme cantavam, bem como 

tiveram algum turno de fala evidenciado. Da mesma forma, 6CS foi positiva, pois diz 

respeito ao “(...) olhar praxeológico com a linguagem que permeia as atividades e os 

posicionamentos quanto à atividade de linguagem com relação aos textos e os 

contextos em que atua” (SOUZA; STUTZ, 2019, p. 1120) e todos utilizaram-se da 

linguagem para tomar posição quanto à forma de proceder para a (re)produção do 

gênero, como podemos perceber no excerto abaixo: 

 

Excerto 04  

J: quero brincar também 
L2: ela ouviu o piu-piu 
L1: piu ... piu 
D: foi você que fez 
L1: não foi eu 
T: mostra pro L2 agora ... mostra pro L2 D  
JP: ele tá quebrando 
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T: sim ... ele caiu da wall 
J: ele caiu aqui? ((apontou para a wall)) 
L2: tá pesado esse ovo 
T: não é ovo ... humpty dumpty 
L2: o humpty dumpty tá gordo 
L3: tá gordinho 
JP: tá muito gordo () ((crianças agitadas)) 
J: tá pesado mesmo ... parece uma baleia 
L3: eu quero esse ((pega um dos elementos)) 
L1: vamo abri ... porque tem um pintinho ali teacher 
T: aqui é do rei ... aqui é do rei ((apontou para a coroa)) 

 D: então 
T: não L3 ((tentando colocar um dos elementos dentro da coroa no cenário)) 
... aqui é do rei 
D: mas eles são os guardas 
T: humpty dumpty eu vou deixar com a E ... ok ... king’s men[ ((alcança 
paraL1))  
L1: eu quero o vermelho 
T: [wait ... ok  
D e L3: eu quero esse 
T: king’s horses ((alcança para P e J)) 
D: eu já peguei 
L1: o meu é o king’s men 

 

 

Quanto à 1CA, todos perceberam o objetivo da NR em contar uma história, 

dado que narravam o que aconteceria por meio da canção e faziam o encaixamento 

da narrativa de acordo com a dramatização dos elementos físicos que utilizavam 

para demonstrar a sucessão de fatos. Ao tratarmos de 1CMS, percebemos a mesma 

situação, pois, em consonância com a mobilização da operação anterior relacionada 

à capacidade de ação, os alunos compreenderam como os elementos não-verbais 

(cenário, ovo/humpty dumpty, cavalos, soldados, coroa) perfaziam as relações de 

sentido entre os elementos verbais ((re)produção oral da NR) e aqueles não-verbais 

para a dramatização.  

Desse modo, podemos observar que houve o engajamento de todos os 

alunos e a mobilização de todas as capacidades, que se deu em razão da atividade 

ser coletiva e, também, acreditamos que em razão da ludicidade proposta na 

atividade, na qual eu perguntava onde estava tal elemento e os alunos pegavam e 

mostravam, bem como diziam o nome em inglês, alguns com mais facilidade e 

outros após os colegas verbalizarem.   

A avaliação intermediária II aconteceu entre o módulo II e III e consistia em 

uma atividade de karaokê, onde todas as capacidades são requeridas para a 

(re)produção do gênero. 
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Assim, como expusemos, a atividade envolveu um karaokê, onde os alunos 

poderiam escolher entre cantar o novo exemplar do gênero NR, chamado Baa, Baa, 

Black Sheep, que foi trabalhado nos módulos anteriores ou cantar novamente 

Humpty Dumpty. Os alunos, utilizando caixa de som e microfone, deveriam produzir 

oralmente a canção. 

 

Figura 12 – Atividade de karaokê na avaliação intermediária II 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: gravações das aulas. 

  
Porém, antes desse momento, foram trabalhados aspectos relacionados à 

progressão temporal, rimas, vocabulário, bem como elementos multissemióticos da 

constituição do gênero, os quais já foram explicitados na primeira seção da nossa 

análise. Uma dessas atividades pode ser conferida na figura abaixo. 

 

Figura 13 – Atividade de confecção da black sheep 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade consistia em identificar saquinhos que continham lã e depois 

pintá-la com tinta guache preta para fazer a black sheep. Acreditamos que o trabalho 

com esse tipo de material torna o aprendizado mais significativo em razão da sua 

ludicidade, pois, para a criança, vai além de uma mera atividade. Assim, vemos o 

ato de “dar vida” ao personagem da NR como uma brincadeira interativa, numa 
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congregação onde, segundo Vigotski (1984), a criança estrutura seu pensamento 

por meio da internalização dos discursos externos presentes naquela atividade. 

Adentrando à análise com vistas a demonstrar o resultado do engajamento 

dos alunos na (re)produção por meio do karaokê, novamente por envolver todas as 

capacidades de linguagem, será considerado tendo por base o quantitativo de 

vocábulos referentes à NR que foram mobilizados. Lembramos que, no total, são 23 

diferentes na NR Baa, Baa, Black Sheep e 19 em Humpty Dumpty. Destacamos as 

duas NR, pois o professor perguntava ao aluno quais delas ele gostaria de cantar 

naquele momento. Abaixo, a análise das transcrições e o quantitativo. 

 

 Quadro 34 – Engajamento dos alunos na avaliação intermediária II  

  

Aluno N
R 

Transcrição 
(aula 3) 

Nº 
vocábulos 
produzidos 
oralmente 

Porcentagem Engajamento 

L3 H (54min13seg) 
( ) Dumpty sat on a wall: Humpty 
Dumpty had a … fall:: all … men: 
… again: 

11 5.7 +- 

JP H (55min46seg) 
Humpty Dumpty sat … wall::: … 
fall: … the king’s men … couldn’t 
put Humpty together again: 

12 6.3 +- 

A - - - - - 

E H (58min25seg) 
Humpty Dumpty sat on a wall: 
Humpty Dumpty had … great fall:: 
all the king’s horses and all the 
king’s men::: couldn’t put Humpty 
together again: 

19 10 + 

J B (59min18seg) 
Baa baa black sheep have you 
any wool::: yes sir yes sir three 
bags full one for the master one 
for the … one for the little boy … 
down the lane 

21 9.1 + 

AL H (60min6seg) 
Humpty Dumpty … a wall: Humpty 
Dumpty had … fall: all … again 

8 4.2 +- 



137 
 

 

D H (61min15seg) 
Humpty Dumpty sat on a wall: 
Humpty Dumpty had a great fall: 
all the … horses and all the … 
men:: couldn’t put Humpty 
together again 

18 9.4 + 

L1 B (62min04seg) 
Baa baa black sheep have ... any 
wool: yes sir yes sir three bags 
full: one for the master one for the 
dame one for the little … who lives 
down the lane 

20 8.6 + 

L2 B (63min05seg) 
Baa baa black sheep have you 
any wool: yes sir yes sir three 
bags full:: one for the master one 
for the dame one for the little boy 
who lives down the lane 

23 10 + 

P H (64min19seg) 
Humpty dumpty sat on a wall: 
Humpty Dumpty had a great fall:: 
… king’s men … together again 

3. 1
3 

6.8 +- 

M ? 

LH ? 

 
Fonte: elaborado com base nas transcrições. 

LEGENDA 

(H) (B) (-) 

NR 
Humpty 
Dumpty 

19 
vocábulos 

NR 
Baa, Baa, 

Black 
Sheep 

23 
Vocábulos 

Aluno não quis cantar 

Fonte: elaborado pelos pesquisadores. 

 

 Com base nos dados compilados no Quadro 34, aferimos que houve a 

participação de 10 dos 12 alunos, pois M e LH não estavam presentes. Dos que 

compareceram e realizaram a (re)produção, E e L2 demonstraram o engajamento 

total na (re)produção oral, com alta mobilização de capacidades evidenciadas nos 

dos vocábulos produzidos. Em seguida, vem D com 9.4, J com 9.1 e L1 perfazendo 

8.6. Da mesma forma, P, JP e L3 produzindo 6.8, 6.3 e 5.7, respectivamente. 

Apenas a aluna AL ficou com menos de 5. Acreditamos que o fato se deu em razão 

da aluna não ter comparecido nas aulas 1 e 2. Mesmo assim, seu engajamento 
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ainda foi satisfatório, pois a aluna, ao contrário de A (não quis cantar), não se sentiu 

intimidada pela experiência e aceitou participar.  

 Nas produções, a principal operação mobilizada para a (re)produção oral das 

duas NR foi 6CLD, no que diz respeito às rimas, pois, como percebemos nas 

transcrições, os alunos enfatizavam pelos prolongamentos as rimas pertencentes 

aos vocábulos wall e fall, men e again, na NR Humpty Dumpty. Para os alunos J, L1 

E L2, que escolheram cantar Baa, Baa, Black Sheep, percebemos as rimas nos 

prolongamentos pertencentes à wool e full, bem como em dame e lane. Da mesma 

forma, temos a mobilização de 1CA no que se refere ao contexto de produção 

relacionado ao ato de cantar e 4CMS quanto ao microfone e sua relação no contexto 

macro de (re)produção do gênero enquanto forma musical. 

 

 

3.5.4 (Re)produção final 
 

 Para a (re)produção final, os alunos deveriam produzir oralmente a NR Baa, 

Baa, Black Sheep. Como nos outros momentos, eu, enquanto professor, no papel de 

par mais experiente, continuei auxiliando os alunos na (re)produção, pois ia 

cantando junto. Agora, o tipo de suporte escolhido foi também poder utilizar os flash 

cards69 para rememorar a sucessão de fatos que compõem a canção.  

 

Figura 14 – Flash cards NR Baa, Baa, Black Sheep 

 
69 Estes foram utilizadas durante o trabalho nos módulos. 
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Fonte: https://www.funwithmama.com/nursery-rhymes-sequencing-activities/. 

 

Assim, esse último momento ficou dividido entre a retomada das NR já 

trabalhadas na SD, a atividade de sequenciamento dos flash cards da NR Baa, Baa, 

Black Sheep e a (re)produção do gênero. Consideramos para esse momento apenas 

a terceira atividade, relacionada ao karaokê. Assim, a análise do engajamento dos 

alunos nas produções nos oferece o seguinte panorama: 

 

Quadro 35 – Engajamento dos alunos na (re)produção final 

  

Aluno Transcrição 
(aula 3) 

Nº 
vocábulos 
produzidos 
oralmente 

Porcentagem Engajamento 

L3 (52min08seg) 
Baa baa black sheep … wool: yes sir yes 
sir three bags full: one … master one for 
the dame … one for … little boy … down 
the lane: 

18 7.8 + 

P (54min17seg) 
Baa baa black sheep … any wool yes sir 
yes … full … for the master …  one for 
the dame one for the little boy … down 
the lane: 

17 7.3 + 

L2 (55min24seg) 
Baa baa black sheep … ( ) wool: yes sir 
yes sir three bags full: one for the master 
one for the dame: one for the little boy 
who lives down the lane: 

20 8.6 + 
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E (56min05seg) 
Baa baa black sheep have you any wool 
yes sir yes sir three bags full:: one for the 
master one for the … one for the little 
boy who lives down the lane: 

22 9.5 + 

A (57min01seg) 
Baa baa black sheep have you any wool: 
yes ir yes sir three bags … one for the 
master one for the dame: one for the little 
boy who lives down the lane 

22 9.5 + 

L1 (57min53seg) 
Baa baa black sheep have you any wool: 
yes sir yes sir three bags full one for the 
master one the dame: one for the little 
boy who lives down the lane 

23 10 + 

D (58min50seg) 
Baa baa black sheep have you any 
wool:: yes sir yes sir three bags full: one 
for the master one for the dame one for 
the little boy who lives down the lane 

23 10 + 

J (59min57seg) 
Baa baa black sheep have you any wool 
yes sir yes sir three bags full::: … for the 
master one for the dame one for the little 
boy who lives down the lane 

23 10 + 

AL (60min59seg) 
Baa baa black sheep … yes sir yes sir 
three … full one for … one for … dame 
one for … boy … lane 

12 5.2 +- 

JP (61min53seg) 
Baa baa black sheep … wool yes sir yes 
sir one for… one for the dame one for 
the … boy … down the lane: 

15 6.5 +- 

LH (63min31seg) 
Baa baa black sheep … any wool yes sir 
yes sir … full: … down the lane 

11 4.7 +- 

M (64min02seg) 
Baa baa black sheep … wool … yes sir 
yes sir three bags full one for the … one 
for the dame … boy … lane 

15 6.5 +- 

Fonte: elaborado com base nas transcrições. 

 

 Por meio dos dados acima, vemos que L1, D e J alcançaram um alto 

engajamento, pois produziram ao menos uma vez todos os vocábulos da NR, 

evidenciando uma alta mobilização de capacidades. Em seguida, despontam os 

alunos E e A com 9.5, onde a primeira não produziu a palavra “dame” e E esqueceu-

se de “full”. Na sequência, L2 produziu oralmente 8.6 da canção, faltando somente 3 

vocábulos. Já L3 aparece com 18 dos 23 e ficou com 7.8, sendo seguido por P com 
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7.3 e JP e M com 6.5 cada. Cabe destacar que a (re)produção do aluno M foi uma 

surpresa, pois ele havia ficado doente e não compareceu nas aulas anteriores 

quando iniciamos o trabalho com as cantigas. Ao final, eu questionei se ele já 

conhecia aquela NR e ele relatou que sim, principalmente por assistir aos vídeos em 

casa sempre em LI. O mesmo ocorreu com AL, que obteve 5.2 e contou que gostava 

de cantar. Da mesma maneira, LH foi bem em sua (re)produção oral, pois produziu 

11 dos 23 vocábulos que a compõe e pontuou 4.7, demonstrando uma média 

mobilização de capacidades. 

 Para além dos resultados da (re)produção, percebemos a constante interação 

entre os alunos, pois como era uma atividade de apresentação, os colegas sempre 

se estimulavam uns aos outros cantando juntos. Apesar de positivo, esse movimento 

exigiu diversas intervenções por parte do professor, no intuito de realizar a gravação, 

fazendo com que fosse necessário um gravador auxiliar para o áudio individual e 

que foi usado na imitação de um microfone.  

 Por fim, faremos a análise comparativa entre as produções. 

 

3.5.5 Comparativo entre a (re)produção inicial, avaliações intermediárias e 
(re)produção final 
 

 O objetivo desta seção é averiguar se, durante a prática com a SD das NR, 

houve algum aumento no engajamento dos alunos nas produções orais e o 

consequente desenvolvimento das capacidades de linguagem.  

 Para esse momento, não utilizaremos os dados da avaliação intermediária I, 

uma vez que a atividade foi destoante da análise procedida por meio do 

engajamento nas outras (re)produções. Assim, temos o seguinte panorama: 

  

QUADRO 36 – Comparativo do engajamento dos alunos entre a (re)produção inicial, 
avaliações intermediárias e (re)produção final 

 

Aluno (re)produção inicial Avaliação intermediária II (re)produção final 

L3 6.3 5.7 7.8 

P 2.6 6.8 7.3 

L2 2.6 4. 10 8.6 

E 4.2 10 9.5 
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A 8.4 - 9.5 

L1 1.5 8.6 10 

D 7.3 9.4 10 

J 3.6 9.1 10 

AL ? 4.2 5.2 

JP 5.2 6.3 6.5 

LH ? ? 4.7 

M ? ? 6.5 

Fonte: elaborado com base na mobilização de capacidades. 

LEGENDA 

(?) (-) 

Aluno não estava presente Aluno não quis cantar 

Fonte: elaborado pelos pesquisadores. 
 

 Os dados nos mostram que dentre os alunos que participaram da 

(re)produção inicial e (re)produção final, todos melhoraram seu engajamento na 

(re)produção oral do gênero.  

 Os aumentos mais expressivos foram verificados nas produções de L1, que 

saltou de 1.5 para 10, produzindo todos os vocábulos da NR. Esse desenvolvimento 

foi contínuo, como observamos em sua (re)produção na avaliação intermediária II, 

onde atingiu 8.6. Nessa linha, J seguiu o mesmo caminho, pois teve um baixo 

engajamento na (re)produção inicial, mas, ao final do trabalho, teve todas as 

capacidades de linguagem desenvolvidas, de modo que reproduziu totalmente a NR 

e demonstrou uma alta mobilização de capacidades. Esse fato também ocorreu com 

L3, P e L2. O participante E teve uma média mobilização de capacidades na 

(re)produção inicial, mas ao final produziu 9.5 dos vocábulos e saltou para alta 

mobilização. O mesmo observamos no desenvolvimento da aluna A, que foi bem na 

(re)produção inicial e também conseguiu melhorar na final, apesar de ter se 

recusado a cantar na avaliação intermediária II. O aluno M realizou apenas a 

(re)produção final, mas demonstrou uma média mobilização de capacidades. Da 

mesma forma, LH pontuou 4.7 e teve uma média mobilização.  

 Por fim, vemos que nenhum dos alunos teve uma pequena mobilização de 

capacidades evidenciadas na (re)produção final, o que corrobora com nossa tese 

sobre o desenvolvimento de capacidades evidenciado entre as produções inicial e 

final, sobretudo em operações relacionadas ao engajamento em atividades de 
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linguagem por meio do gênero NR (3CS), compreensão das imbricações entre 

atividades de linguagem e praxiológicas (6CS), mobilização de conhecimentos de 

mundo para compreensão e/ou (re)produção das NR (4CA), compreensão das 

relações entre elementos verbais e não-verbais do gênero (1CMS), assim como de 

seus elementos semióticos (5CMS). 

 

Síntese do capítulo 
 

 No capítulo de análise, buscamos explorar e apresentar ao leitor o contexto 

de produção da pesquisa e implementação da SD. Da mesma forma, tratamos do 

gênero NR, de modo a explicitar as suas dimensões ensináveis e aquelas que 

consideramos as mais profícuas no ensino, sobretudo para crianças da EI. Além 

disso, demonstramos como se configura a SD das NR por meio da apresentação da 

sinopse e de sua macroestrutura. Com isso, identificamos as atividades que 

continham dentro da SD e a maneira como deveriam ser implementadas em sala de 

aula. 

 Além disso, trouxemos as capacidades que estão ali postas, bem como as 

operações mais recorrentes de mobilização por parte dos alunos. Em um segundo 

momento, tratamos da prática em sala de aula e explicitamos o engajamento dos 

alunos na compreensão e (re)produção do gênero desde a (re)produção inicial, 

avaliações intermediárias e (re)produção final. A fim de guiar o leitor pelo caminho 

que seguimos durante o desenvolvimento da SD, trouxemos exemplos das 

atividades e excertos das (re)produções dos alunos naqueles momentos.  

 Ao final, construímos um quadro comparativo entre as produções e 

sinalizamos o desempenho dos alunos entre elas e o comparativo de mobilização de 

capacidades evidenciadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Redigir as considerações finais de um trabalho relacionado ao 

desenvolvimento de capacidades de linguagem em LI com alunos da EI durante a 

implementação de uma SD sobre NR não é tarefa fácil, uma vez que nosso trabalho 

trilhou um caminho com várias bifurcações teóricas e de análise.  

 Inicialmente, exploramos o tópico sobre a constituição da EI como etapa 

própria do ensino. Para isso, traçamos de maneira temporal e contínua o 

desenvolvimento e a consolidação desse ciclo. Assim, vimos que de 

assistencialismo para os filhos dos menos abastados e jardim de infância para os 

mais ricos, a EI passou, nos dias atuais, a ser vista como o momento mais 

importante da formação humana e escolar dos indivíduos, com legislação e saberes 

próprios, bem como contando com uma literatura especifica sobre a área. Contudo, 

em muitos casos, ainda impera a visão assistencialista, o que impede a 

implementação de políticas públicas efetivas para o ensino de línguas adicionais na 

EI. 

 Após, tratamos do nosso suporte teórico e metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa. Dissertamos sobre o interacionismo social como 

caminho para a instituição de uma ciência do humano, o ISD. Teoria esta que busca 

congregar aspectos do desenvolvimento humano em interação comunicativa com 

outros seres em sociedade e que se direcionou ao trabalho didático com a 

proposição de MD e SD que permitissem a transposição de conhecimentos para 

dentro dos bancos escolares das diferentes etapas  de ensino. Da mesma forma, 

trouxemos uma pesquisa sobre o estado da arte com relação ao ensino de LI na EI, 

bem como procuramos contribuir, mesmo que maneira sucinta, com o campo do 

ensino da oralidade em línguas não-maternas. 

 No capítulo metodológico, identificamos nossa pesquisa como de natureza 

aplicada, numa abordagem interpretativista, na qual traçamos as bases que 

permitiriam conceber nosso olhar de pesquisadores sobre o objeto que buscaríamos 

analisar e também a maneira que iríamos proceder na geração dos dados no MD, 

SD e nas transcrições e análise das produções.  

 Nas análises, buscamos responder quais são os elementos ensináveis do 

gênero NR evidenciados no MD, assim demonstramos como o gênero NR se 

configura e quais recorrências apresenta em sua infraestrutura textual interna e 
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externa e também como transpusemos esses conhecimentos para a construção de 

nossa SD, elegendo as dimensões ensináveis que gostaríamos de levar para sala 

de aula. Dessas, para o trabalho na EI, destacamos os parâmetros do contexto de 

produção, o objetivo comunicativo das NR, as personagens, as temáticas e as rimas 

como as dimensões mais latentes e profícuas para o trabalho com alunos da EI. 

Quanto à SD, questionamo-nos como ela se configura em sua macroestrutura 

e sinopse e quais são as capacidades de linguagem, bem como as operações que 

as consignas potencializam. Os resultados mostraram a predominância das 

Capacidades Multissemióticas (35,2%), de Significação (20,4%) e de Ação (18,5%), 

respectivamente. Da mesma forma, explicamos a maneira como as atividades estão 

ali colocadas com relação aos procedimentos didáticos do professor e os objetivos 

que se espera que os alunos alcancem.  

 Com a SD analisada, trouxemos as transcrições das produções dos alunos e 

direcionamos nossos escritos com foco a quatro momentos específicos, que foram 

a) (re)produção inicial; b) avaliação intermediária I; c) avaliação intermediária II; e d) 

(re)produção final. Com isso, pudemos perceber o desenvolvimento dos alunos e a 

mobilização de capacidades evidenciadas em cada (re)produção, numa escala de 

pequena, média ou alta, de acordo com a (re)produção do gênero. Os resultados 

demonstraram que todos os alunos obtiveram uma maior mobilização de 

capacidades no comparativo entre as re(produções) inicial e final, nos quais ficou 

claro a maior mobilização de operações ligadas sobretudo ao engajamento em 

atividades de linguagem por meio do gênero NR (3CS), compreensão das 

imbricações entre atividades de linguagem e praxiológicas (6CS), mobilização de 

conhecimentos de mundo para compreensão e/ou (re)produção das NR (4CA), 

compreensão das relações entre elementos verbais e não-verbais do gênero 

(1CMS), assim como de seus elementos semióticos (5CMS). 

As limitações da pesquisa ficaram por conta de algumas atividades – no caso 

dos verbos – muito complexas para as faixa etária da EI, bem como a dificuldade de 

avaliar as capacidades de linguagem apenas pelo quantitativo de vocábulos 

produzidos nas (re)produções. Além disso, destacamos a ausência de políticas 

públicas que realmente voltem sua atenção para o ensino de línguas adicionais na 

EI e séries iniciais.  

 Quanto às lacunas que ainda precisam ser pensadas, entendemos ser latente 

a necessidade de mais pesquisas relacionadas à EI e o ensino de línguas para esse 
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público, bem como questões sobre a formação docente necessária para esse 

ensino, onde deixamos em aberto o questionamento sobre quais saberes são 

requeridos desse profissional e de que maneira a formação universitária deveria 

estar direcionada. O que faz emergir o questionamento de como formar um 

professor que conheça a língua que pretende ensinar e também domine os 

conhecimentos específicos sobre a forma como trabalhar na EI.  

Por fim, concluímos, de maneira aberta e provisória, que a pesquisa contribui 

para a ampliação das capacidades de linguagem dos alunos ao propiciar a inserção 

em diferentes atividades de linguagem e de interação, bem como provocou-nos 

enquanto professores de línguas adicionais, colocando em voga a necessidade de 

mais pesquisa com foco no ensino de línguas para a EI com base em gêneros 

textuais.  
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ANEXOS 
 
ANEXO A: SD das NR 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Humpty Dumpty (AULA 1) 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: 1 

Gênero: Nursery rhyme 

Objetivo geral: Reconhecer as capacidades de linguagem 

que os alunos já possuem, mediante a AI. 

Tempo de duração: 56 min. 

Número de passos: 7  

Materiais necessários: microfones de brinquedo, caixa de 

som, computador. 

 

1. Apresentação da situação 

 a. Ao início da primeira aula, em português, os alunos serão informados sobre 

a gravação da aula e qual a finalidade daquele procedimento. Para isso, o professor 

deverá fazer uso de uma linguagem de fácil entendimento, uma vez que o público 

alvo da pesquisa são crianças de 4 a 5 anos de idade. Da mesma forma, deverá 

mostrar a gravadora a eles. (5 min) 

 b. Neste momento, iniciar-se-á o trabalho propriamente dito. Para isso, as 

carteiras na sala de aula deverão estar dispostas de modo a formar um “U” voltado 

ao quadro. Aqui, é procedido o roll call do dia, onde os alunos são cumprimentados 

com good morning e perguntados como estão. O professor, então, dirá que a 

primeira atividade do dia envolve um trabalho com nursery rhymes. (5 min) 

 c. Aqui, ele deverá fazer o seguinte convite às crianças (1 min): 

  i. Hey, kids, let’s sing a song? 
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 d. Então, serão distribuídos microfones de brinquedo para as crianças70. Na 

caixa de som, começará a canção Humpty Dumpty (5 min.): 

Humpty Dumpty sat on a wall, 

Humpty Dumpty had a great fall; 

All the king's horses and all the king's men 

Couldn't put Humpty together again.  

(cantar duas ou mais vezes, se necessário) 

 

e. Após a fase acima, o professor deverá perguntar às crianças (5 min.); 

  i. Do you know this NR? 

  ii. Do you like it? Is it good? What does it talk about? 

  iii. So, what is a NR? Can we use a NR to tell a short story? 

 

 f. Fazer a gravação das respostas das crianças. 

 

2. Avaliação inicial (AI) 

 a. A AI será procedida da seguinte maneira: 

  i. Será reproduzido coletivamente um vídeo da NR trabalhada acima, 

todavia sem o som. Na segunda vez, o professor cantará junto e o vídeo estará 

ditando o ritmo da canção. Então, o professor distribuirá os alunos no cantinho do 

brinquedo e da leitura71. (5 min.) 

ii. Após, cada aluno individualmente será chamado para vir assistir ao 

vídeo da NR com o professor. Este irá cantá-la na primeira vez junto com a 

criança. Então, reproduzirá novamente e pedirá para que ela cante. Este 

momento será gravado72. (25 min.) 

  

 
70 Podem ser adquiridos facilmente em lojas de 1,99. 
71 Caso estejam muito agitados, é possível aplicar uma atividade de pintura e ir procedendo a 
avaliação de um por um. 
72 Lembrar-se do posicionamento adequado da filmadora para aquele procedimento. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Humpty Dumpty – AULAS 1 e 2 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: Aula 1 e 2 

Gênero: Nursery rhyme 

Tempo de duração: 30 minutos 

Número de atividades: 7 passos 

Materiais necessários: Personagens, cenário e impressões 

 

Módulo I 

Aspectos do gênero de texto a serem trabalhados: 

 i. Personagem principal e personagens secundários; 

 ii. Perceber que a NR serve para contar uma história; 

 iii. Progressão temporal por meio de verbos no passado; 

 iiii. Elementos do cenário. 

Atividade 1 

 a. O professor iniciará a atividade mostrando às crianças três personagens: 

Humpty Dumpty73,  e outros dois aleatórios, que são uma boneca e um bombeiro 

socorrista. Então, os alunos serão questionados sobre qual deles é a personagem 

da NR. (2 min.) 

 b. Em seguida, serão identificados os personagens secundários: king’s horses 

e king’s men, bem logo o elemento do cenário, wall. (2 min.) 

 
73 Confeccionado em um ovo de plástico, conforme pode ser observado na imagem. 
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 c. Com todos eles reunidos, iremos dramatizar a história por meio dos 

materiais. Nesta etapa, os alunos deverão recontar a história por meio da NR e de 

seus elementos constitutivos do gênero trabalhados anteriormente. (10 min.)  

 

TÉRMINO DA AULA 1 

 

INÍCIO DA AULA 2 

 a. Realizar os procedimentos de início de aula: roll call e cumprimentos. (5 

min.)  

 

Atividade 2 

 Obs: fazer a retomada da(s) NR já trabalhadas.  

a. Esta atividade servirá para conceituar os alunos sobre a progressão temporal da 

NR por meio dos verbos no passado e as rimas ao final de cada verso. Para isso, 

inicialmente, o professor irá escrever a NR no quadro, cantá-la juntos e, em seguida, 

identificar quais são os verbos: sat, had, couldn’t. Após, irá colar diversas palavras 

pelas paredes da sala (pertencentes ao enredo da NR), bem como os verbos, e 

pedirá que os alunos, de 2 em 2, encontrem e peguem para si um dos verbos. (10 

min.) 

 b. Em seguida, iremos identificar quais foram os verbos que cada um pegou e 

representar, de forma sequenciada, cada um deles, de acordo com a NR: sat on a 

wall, hád a great fall, couldn’t put [] together again. (5 min.) 

 c. Após, o professor deverá entoar a NR dando ênfase às seguintes palavras: 

wall, fall, men, again, demonstrando-as no quadro. Após, pedirá se wall e fall são 

parecidas, bem como men e again. (2 min.) 

 d. Então, para finalizar, cada aluno receberá uma placa de YES e NO74. O 

professor irá colher as palavras da NR que estão coladas na parede, oralizá-las e 

pedir para que as crianças identifiquem quais delas rimam. (5 min.) 

  

 
74 Confeccionadas em papel sulfite impresso com as palavras. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Baa Baa Black Sheep 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: Aula 2 

Gênero: Nursery rhyme 

Tempo de duração: 60 minutos 

Número de atividades: 7 passos 

Materiais necessários: computador, impressões coloridas 

dos flashcards, pacotes de lã, atividade impressa, tinta guache 

preta, lápis para o sorteio, caixa de som e microfone 

 

Módulo II 

Aspectos do gênero de texto a serem trabalhados: 

 i. Demonstrar que as NR geralmente possuem uma estrofe e poucos versos; 

 ii. Predominância da sequência métrica A/A/B/B; 

 iii. Aspectos digitais; 

 iiii. Aspectos multimodais. 

 

Atividade 1 

 a. Ao início da atividade, será exibido o vídeo da NR75 e em seguida 

cantaremos a canção (5 min.). 

 

Baa, Baa, black sheep, have you any wool? 

Yes sir, yes sir -three bags full: 

One for the master, one for the dame, 

And one for the little boy that lives down the lane. 

 

Baa, Baa, black sheep, have you any wool? 

Yes sir, yes sir -three bags full. 

 
75 https://www.youtube.com/watch?v=mKSaW1cm5zM 



164 
 

 

b. Após, faremos uma outra atividade. Basicamente, trata-se de uma atividade 

de sequenciamento, que está retratada a seguir. Nela, primeiramente, o professor 

fará o ordenamento de acordo com a canção. Irá cantando e mostrando aos alunos. 

Após, pedirá que eles formem pequenos grupos e façam o ordenamento. (15 min.) 

  

c. Após o sequenciamento acima, o faremos novamente, mas, agora, com a 

letra da NR. (5 min.) 
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d. Agora, nesta atividade, os alunos deverão, inicialmente, reforçar o 

aprendizado do que é uma sheep e em seguida relacioná-la à cor black. 

e. Neste passo, cada aluno receberá um pacote. Cada um deles irá conter 

determinados tipos de tecido, mas apenas 3 terão “white wool”. O professor pedirá 

para cada aluno mostrar aos colegas e dizer o que contém em seu pacote (se é wool 

ou não). O professor pegará o pacote e reforçará o aprendizado do material, 

mostrando-o novamente e escrevendo o nome no quadro. (5 min.) 

f. Em seguida, os alunos deverão pegar maços de lã e molhá-las em tinta 

guache preta, a qual será colada na ovelhinha impressa, de modo a fazer a “black 

sheep”. (10 min.) 
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g. Com a atividade já pronta, os alunos compartilharão com os colegas sua 

ovelhinha. Em seguida, todos cantarão juntos. Após, por meio do sorteio com o lápis 

(cada criança deverá escolher um lápis, todos possuirão o mesmo tamanho, exceto 

3). Quem pegar os lápis menores, deverá cantar a canção, em trio. Por fim, o 

professor pedirá para os alunos formarem grupos de 3, escolhendo os amiguinhos e 

faremos um karaokê da NR, com auxílio de microfone e caixa de som. Essa será a 

avaliação intermediária. (10 min.) 

 

FIM DA AULA 2 

Observação importante: pedir aos pais para que, na próxima aula, cada 

criança traga seu kit higiene contendo escova de dentes, creme dental e 

toalhinha para secar o rosto. Da mesma forma, pedir que cada um traga uma 

fruta de sua preferência [verificar com os pais a possibilidade de levarem o filho(a) 

ao mercado e pedirem que eles escolham a fruta que mais lhe agradar. Se os pais 

não possuírem recursos financeiros para tal, o professor ressarcirá os gastos, 

mediante comprovante de compra76] para ser saboreada em sala junto com os 

colegas. 

 

  

 
76 A justifica para tal procedimento é integrar a família ao andamento da pesquisa, bem como 
propiciar independência e aproximar o aluno ao conteúdo de ensino. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Banana, apple, orange, cherry; Brush, brush, brush your 

teeth 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: Aula 3 

Gênero: Nursery Rhyme 

Tempo de duração: 1h30min 

Número de atividades: 8 passos 

Materiais necessários: Bacia, pano, pratos e colheres, 

material de higiene pessoal. 

 

Módulo III 

Aspectos do gênero de texto a serem trabalhados: 

 i. As NR servem para ensinar uma lição; 

 ii. Rimas simples; 

 iii. Vocabulário variado; 

 iiii. Possibilidade de reescritura; 

 iiiii. Performatizam uma ação. 

 iiiiii. Sequência injuntiva. 

 

Atividade 1 

 a. Início da aula. O professor deverá recolher as frutas que todos trouxeram, 

bem como verificar se os alunos estão com o kit higiene solicitado na última aula. 

Como procedimento padrão, serão lembrados sobre a gravação, bem como é feito o 

roll call e os cumprimentos diários. (5 min.) 

 b. Agora, o professor pergunta sobre as cantigas já trabalhadas na última 

aula. Esta parte da aula consistirá de uma recuperação sobre as duas NR (Humpty 

Dumpty; Baa, Baa, Black Sheep) trabalhadas na aula passada. Todos irão cantar 

juntos. (2 min.) 
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 c. A NR a ser trabalhada no início deste módulo de atividades é “Banana, 

apple, orange, cherry”. 

Banana, apple, orange, cherry, 

Mango, watermelon and strawberry, 

All the fruits are my dear, 

I wash them very clear, 

And eat them without fear. 

  

d. Após a canção, o professor convidará os alunos para descobrirem quais 

das fruits presentes na letra da NR eles trouxeram77. Assim, todas serão 

identificadas e seus nomes escritos no quadro. (5 min.) 

e. Após a fase acima, cada criança será convidada a escolher 4 frutas das 

que foram trazidas e utilizá-las para oralizar um exemplar do gênero. Aqui, os alunos 

serão ensinados sobre a rima encontrada ao final de cada verso 

(cherry/strawberry), então a escolha das frutas deverá seguir esse mesmo padrão, 

se possível.  Como auxílio, haverá na sala de aula uma bacia com água para lavar 

as frutas e pano de prato para secá-las78. (30 min.) 

f. Em seguida, todos irão comer uma deliciosa salada de frutas. (25 min.)  

g. Após essa etapa, os alunos serão convidados a irem ao banheiro escovar 

os dentes. (3 min.) Lá, será trabalhada a NR “Brush, brush, brush your teeth”: 

 

Brush Brush Brush Your Teeth, 

Brush it every day! 

Father, Mother, Brother, Sister, 

Brush it every day! 

  

h. No banheiro, ao comando do professor, todos irão escovar os dentes e reproduzir 

a canção (20 min.) 

 

TÉRMINO DA AULA 3 

 

 
77 Lembrar de providenciar antecipadamente todas as frutas. 
78 Este passo servirá para ilustrar melhor a sucessão de ações que ocorrem dentro da NR, bem como 
promover um melhor entendimento. O caráter performaticado da canção é fator primordial. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Row, row, row your boat 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: Aula 4 

Gênero: Nursery Rhyme 

Tempo de duração: 35 min. 

Número de atividades: 3 passos 

Materiais necessários: Barco, fantasia de crocodilo, caixa de 

som, computador 

 

Módulo IIII 

Aspectos do gênero de texto a serem trabalhados: 

 i. Identificação de temáticas variadas; 

 ii. São cantadas para alguém; 

 iii. Possibilidade de dramatização; 

 iiii. Possuem elementos da ordem disjunta do narrar; 

 

INÍCIO DA AULA 4 

Atividade 1 

 a. O professor fará os seguintes questionamentos (10 min.): 

  i. Do you remember which NR have you already worked with? 

  ii. Which one are you able to remember and sing? Let’s do it together? 

  iii. What do these NR talk about?  

  iiii. If you were supposed to choose the NR you liked the most, which 

one would you choose? Why?  

  iiiii. Let’s sing it together to our friends? 

 

 b. Aqui inicia-se o trabalho com a última NR dentro dos módulos, que será 

“Row, row, row your boat”. Em um primeiro momento, todos somente cantam a 

canção assistindo ao vídeo (5 min.): 
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Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

Merrily, merrily, merrily, merrily 

Life is but a dream 

Row, row, row your boat 

Gently down the stream 

If you see a crocodile 

Don’t forget to scream! 

 

 c. Em seguida, são convidadas, de 2 em 2, para embarcar num barco de 

material resistente, feito de compensado, onde, com o auxílio da música sendo 

reproduzida na caixa de som, reproduzirão a NR. Ao término, no momento do 

crocodile, haverá uma criança com a fantasia e essa deverá aparecer ao término na 

palavra e todas reproduzem a sentença don’t forget to scream. (20 min.) 

 

Obs: o principal objetivo desta atividade, além de trabalhar os aspectos do gênero 

de texto expostos acima, é promover um trabalho lúdico onde se aprende por meio 

do brincar e representar. Com isso, pretendemos transportar a criança para um novo 

cenário. Este criado por meio da dramatização da NR e em total interação com os 

colegas. É interessante observar que o andamento da história se dá tão somente por 

meio da entoação da NR. Ela dita o ritmo e a ordem dos fatos. Assim, trata-se de um 

conhecimento indispensável que as crianças precisam adquirir para inteirar-se da/na 

brincadeira. 
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 INÍCIO DA AULA 4 

  Inicialmente, deveremos relembrar todas as NR já trabalhadas. (5 min.) 

1. Avaliação final (AF)  

a. Como pré-AF, os alunos deverão ser capazes de reproduzirem o gênero. 

Essa fase estará dividida em duas etapas. Na primeira, os alunos, em duplas, farão 

uma atividade de sequenciamento:  

 

 

      UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – PPGL 

LINHA DE PESQUISA EM LINGUAGENS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO 

Sequência didática Baa, Baa, Black Sheep 

CONTEXTO 

 

 

 

 

Disciplina: Inglês Ano: 2019 

Grupo: Pré-escola I e II Número de alunos: 14 

Número de encontros: Aula 4 

Objetivo geral: Averiguar aspectos que ainda precisam ser 

reforçados, mediante a pré-AF, bem como realizar a AF. 

Tempo de duração: 45 min. 

Número de atividades: 5 passos 

Materiais necessários: Impressões, microfone e caixa de 

som. 
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b. Essa atividade servirá como parâmetro para o professor analisar o que 

ainda pode ser identificado como dificuldade dos alunos e ajudá-los nessa questão. 

(10 min.) 

b. Em seguida, agora como AF, o professor pedirá para que cada aluno 

escolha um amigo e formem uma dupla. Com as duplas formadas, eles serão 

convidados para brincarem de cantores e apresentarem a NR Baa, Baa, Black 

Sheep. 

c. Em um primeiro momento, utilizarão os Flash Cards da NR. Eles poderão 

cantar ou contar a história. Estarão disponíveis microfones e caixa de som. (30 min.) 

d. Como encerramento das atividades, os pais serão convidados para, na 

próxima aula, virem à sala conhecer o trabalho realizado pelos alunos, por meio da 

exposição das atividades, bem como assistir a trechos da aula. Da mesma forma, 

representaremos a NR Row, row your boat79. Ao término, os alunos levarão suas 

atividades ordenadas em um portifólio final. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
79 Essa parte é de extrema importância, uma vez que se trata da extensão do trabalho à comunidade. 
Além da dramatização da NR, os pais e demais pessoas presentes (dizer aos alunos que poderão 
convidar quem eles quiserem para vir no dia) poderão verificar todo o trabalho realizado, a forma 
como foi conduzido, o espaço, as produções, interagir com os materiais etc. 
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ANEXO B: TRANSCRIÇÕES 

 

AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA II 

 

T: guys () 

L3: teacher pode amarrar? 

T: posso L2  

T: who is this? ((mostrou o personagem)) … Humpty: Dump::: ... ((falas misturadas / 

em coro)) ty:: () ... wall ... king’s horses ... king’s::: men ((mostrando cada um deles)) 

L2: é de verdade? 

T: yes … vamos separar os king’s horses 

L1: esses aqui ... oh:: ... separa 

D: ui tá dulo () ((referindo-se ao ovo / humpty)) 

T: e os king’s men 

L1: deixa eu separar esses? 

D: tem que ficar de pézinho! 

L1: eu vou separar  

T: deixa ali em cima, deixa ali em cima, D ... ah:: o teacher vai pegar de volta 

D: tem que ficar de pézinho mana ... não pega todos 

L1: você quer pegar todos 

D: tem que ficar de pézinho né teacher? 

T: oh: two king’s horses and two king’s men 

A: três? 

T: no two ... ah: three? Ok … sorry … three three … ok 

D: coloca four 

T: no no three 

L2: eu também quero 

T: give it to me 

E: L2 para! 

T: L2 please … guys … olha aqui pro teacher agora … vamos cantar a canção e 

representar ela aqui, ok? ... depois cada um vai pegar o humpty 

D: humpty dumpty dumpty 

T: só cuidado se não ele quebra 

A: é de verdade? 



175 
 

 

T: yes:: 

D: é um ovo de verdade? 

T: ((começa a cantar)) humpty dumpty sat on a wall humpty dumpty had a great fall 

all the king’s horses[ 

D: oh coloca ali já 

T: [and all the king’s men couldn’t put humpty together again ((colocou todos os 

elementos no cenário conforme cantava)) 

D: ((pega o humpty)) nossa que pesado 

T: agora com cuidado todo mundo pega o humpty 

D: tem pintinho? 

L1: que lindinho ... sim... tem pintinho ali dentro ((coloca o humpty no ouvido)) 

J: quero brincar também 

L2: ela ouviu o piu-piu 

L1: piu ... piu 

D: foi você que fez 

L1: não foi eu 

T: mostra pro L2 agora ... mostra pro L2 D  

JP: ele tá quebrando 

T: sim ... ele caiu da wall 

J: ele caiu aqui? ((apontou para a wall)) 

L2: tá pesado esse ovo 

T: não é ovo ... humpty dumpty 

L2: o humpty dumpty tá gordo 

L3: tá gordinho 

JP: tá muito gordo () ((crianças agitadas)) 

J: tá pesado mesmo ... parece uma baleia 

L3: eu quero esse ((pega um dos elementos)) 

L1: vamo abri ... porque tem um pintinho ali teacher 

T: aqui é do rei ... aqui é do rei ((apontou para a coroa)) 

D: então 

T: não L3 ((tentando colocar um dos elementos dentro da coroa no cenário)) ... aqui 

é do rei 

D: mas eles são os guardas 

T: humpty dumpty eu vou deixar com a E ... ok ... king’s men[ ((alcança para L1))  
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L1: eu quero o vermelho 

T: [wait ... ok  

D e L3: eu quero esse 

T: king’s horses ((alcança para P e J)) 

D: eu já peguei 

L1: o meu é o king’s men 

T: king’s men JP ((alcança para JP)) ... P ... king’s men ((alcança para P)) ... ok ... 

comecei a cantar ... vamos juntos ... e nós vamos encenar aqui ok? ... começou ... a 

E vai começar com o humpty dumpty ... todos juntos ((começam a cantar)) ... espera 

espera ... tem que ir na ordem ((todos cantam e colocam os personagens e 

elementos no cenário)) ...  

D: quais são os horses? 

T: vamos voltar ... vamos voltar ... quais que são os king’s horses? mostra pro 

teacher quais que são os ... olha aqui os king’s horses ... quem que tem king’s 

horses? 

L3: eu 

D: eu não 

T: cadê ... quem que tem king’s horses? mostra pro teacher ((L1, JP, J e L2 

mostraram)) ... na hora que o teacher cantar king’s horses ... só os king’s horses ... 

quem que tem king’s men? Cadê?  

J: eu 

T: ((L1, D, JP, J e L2 mostraram)) king’s men ... vamos tentar colocar o humpty de 

volta ... mas a gente tem que cantar ... vamos de novo ... lembra... king’s horses ... 

where are king’s horses? Show me ... king’s horses yes ... ok very good ... ok E let’s 

go ((todos cantam em coro)) very good very good 

 

AULA 1 

 

Professor: ok, guys. ok, class is starting. ok, let’s go 

Luan: let´s go... tá gravando 

Professor: o teacher vai falar em português agora, porque eu tenho uma coisa para 

contar pra vocês. Davi, guarda o brinquedinho agora. Coloca embaixo da cadeira. 

Olha aqui 

Davi: ou no bolso 
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Professor: davi, ou no bolso, aham. Depois quando nós formos lá pro cantinho do 

brinquedo, o teacher deixa você brincar, tá bom. Olha aqui pra mim, combinado? 

(faz sinal de positivo) 

Davi: eu vou brincar com o ovo 

Professor: então combinado 

Laura: mas vai ter...? 

Professor: ó, aula passada o teacher contou pra vocês que nós íamos começar a 

gravar as aulas, lembram? o teacher falou pro pai, falou pra mãe e falou pra vocês. 

Então, ó, venham aqui que eu quero mostrar pra vocês. Pedro, Pedro, sem correr. 

Aqui, ó. Essa aqui é a nossa câmera, olha lá que vai aparecer vocês. Olha lá, vai 

aparecer eu também, a! 

João: Hello 

Laura: oi 

Professor: então, essas nossas aulas, elas vão ser gravadas, tá?! Mas vocês não 

precisam  

Luan: ual... 

Professor: ... se preocupar que vai ter bastante atividades 

Laura: olha, o ovinho tá de... olha ali o ovinho 

Davi: lindo o ovinho, né 

Luan: gostei dessa câmera 

Professor: gostou? Então, vamos sentar de volta que depois eu vou deixar vocês 

brincarem  

Luan: tem umas camerazinhas que ... assim ... a gente segura na mão... eu vou 

brincar com aquele que colocar ali... 

Lucas: e eu vou brincar com os animaizinhos 

Professor: ok, class, sit down, please. 

 

ROLL CALL – 02:01 até 17:47. Nessa etapa, o professor incita os alunos a dizerem 

qual é o dia da data e dia da semana. Também os escreve no quadro. Em seguida, 

chama o nome de cada um, pergunta como a criança está e fala sobre seu humor. 

Da mesma forma, dá os encaminhamentos da aula, o que será trabalhado e as 

atividades. Ao fim, deixa claro o horário de ir ao banheiro. 
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Entre 04:40 e 05:12, o professor questiona os alunos - dirige-se a cada um por meio 

de seus nomes - sobre a câmera na sala de aula e se estão acordados quanto a ela. 

Todos concordam. 

 

A partir de 18:12: 

Professor: guys, we are going to work with nursery rhymes. We are going to sing a 

song. Let’s sing a song? 2x 

Laura: simmmm. 

Professor pega um microfone confeccionado e repete: let’s sing a song. Nesse 

instante, mostra a peça e finge cantar: lá, lá, lá... 
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ANEXO C: Carta de apresentação do orientador 

Guarapuava/Pr, 12 de julho de 2019. 

À Casa da Cultura de Guarapuava 

Sra. Diretora de Cultura Profª Rosevera Bernardim 

 

Prezada Diretora, 

 

 Venho, por meio desta, apresentar-me como professora pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras da UNICENTRO. Há mais de dez 

anos tenho realizado trabalhos na formação inicial e continuada de professores por 

meio da disciplina de Estágio Supervisionado, Pibid-Letras Inglês, PDE, pesquisas 

de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, orientação de dissertações 

de mestrado e coorientações de doutorado. As pesquisas e estudos partem da 

necessidade de aprimorar as capacidades docentes e discentes, tendo como ponto 

de apoio o Grupo de Pesquisa Gêneros Textuais e Práxis Docente (CNPq) da 

Unicentro, sob minha coordenação.  

 O projeto de pesquisa de mestrado intitulado “Who sings, delights: gênero 

textual nursery rhyme para o ensino de língua inglesa na educação infantil”, 

realizado pelo meu orientando Gerson Anschau Poleze, visa investigar e analisar as 

aulas de língua inglesa ministradas por ele. Mais especificamente, a pesquisa busca 

compreender as capacidades de linguagem apreendidas pelos alunos a partir de 

uma produção inicial e outra final dentro de uma sequência didática (SD). Ainda, 

busca-se verificar como foi o processo de ensino-aprendizagem e que respostas as 

crianças deram durante a prática com a SD em cada atividade, sendo gravada esta 

interação durante as aulas. 

 Defendo o trabalho de parceria entre a universidade e a Casa da 

Cultura/Prefeitura, na condição de estabelecimento municipal de educação, para 

fortalecer ações de ensino e aprendizagem e formação de professores e solicito a 

apreciação de nossa proposta. Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente,  

 

Profª Dra.Lidia Stutz 
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Professora do Departamento de Letras e do  

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras – UNICENTRO 
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ANEXO D: TCLE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

Prezado(a) Pai, Mãe ou Responsável,  

 O seu filho (a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada 

“Who sings, delights: gênero de texto nursery rhyme para o ensino de língua inglesa 

na educação infantil”, sob a responsabilidade do mestrando Gerson Anschau 

Poleze, do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras, da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, conjuntamente com a Profª Doutora Lidia 

Stutz, sua orientadora. 

A pesquisa tem por objetivo investigar e analisar as aulas de língua inglesa 

ministradas pelo professor-pesquisador Gerson em Projeto realizado na Casa da 

Cultura de Guarapuava/Pr. Mais especificamente, buscamos compreender por meio 

de avaliações iniciais e finais se houve mudança nos conhecimentos mobilizados 

pelos alunos e a forma que ocorre a interação entre professor e alunos durante as 

aulas de Inglês. 

Para tanto, faremos a aplicação de atividades pertinentes a sequência 

didática, as quais têm início na avaliação inicial, onde o pesquisador reproduzirá 

exemplos do gênero de texto nursery rhyme e pedirá quais deles as crianças já 

conhecem e se conseguem produzir oralmente a canção. A partir disso, será 

possível identificar quais capacidades de linguagem os alunos já possuem e quais 

precisam ser trabalhadas dentro dos módulos, como, por exemplo, atividades de 

vocabulário, gramática e conhecimento de mundo. Alguns exemplos de atividades 

que estão previstas são: jogo da memória, batata quente, colagem, recorte, pintura, 

mímica, danças e caça palavras. Após esses passos, será aplicada uma avaliação 

final onde cada criança deverá produzir oralmente exemplares do gênero, numa 

espécie de karaokê. Ali, o pesquisador poderá avaliar quais capacidades de 

linguagem foram apreendidas durante o processo de ensino. A análise será 
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procedida por meio da transcrição de áudio da gravação em vídeo de três aulas, 

uma por semana, no segundo semestre do corrente ano, totalizando 4h30min. 

 Esclarecemos, ainda, que os nomes dos alunos não aparecerão em lugar 

nenhum, nem mesmo quando os resultados forem apresentados, uma vez que 

utilizaremos nomes fictícios. Com relação às imagens, utilizaremos recursos 

tecnológicos que impossibilitem o reconhecimento de cada criança. Após a 

transcrição das aulas, o material resultante das gravações em áudio e vídeo será 

destruído após as análises. Todo material supracitado não será utilizado para outros 

fins, somente para a presente pesquisa. Portanto, as imagens não serão utilizadas 

publicamente. 

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 19904119.7.0000.0106  

Data da relatoria:07/10/2019 

    

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa seu filho(a) se 

disponibilizará a realizar atividades durante a oficina de língua inglesa tendo como 

apoio o material didático produzido pelo professor. Ao final da proposta, seu filho(a) 

terá cumprido as atividades propostas, que servirão de material de análise ao 

pesquisador. Além disso, como se trata de uma pesquisa ação, a qual o pesquisador 

envolve-se no trabalho, as aulas serão gravadas, visando verificar como foi o 

processo de ensino-aprendizagem. Lembramos, porém, que para preservar as 

identidades dos alunos, serão utilizados nomes fictícios durante a redação da 

dissertação. Salientamos, ainda, que a participação do seu filho é voluntária, tendo 

ele a liberdade de não querer participar das aulas, e pode desistir, em qualquer 

momento, mesmo após ter iniciado o trabalho sem nenhum prejuízo para ele(a). 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: A participação nesta pesquisa apresenta risco 

mínimo aos participantes, visto que o trabalho não se diferencia das atividades 

escolares realizadas em inglês durante a oficina. Caso o seu filho(a) sinta-se 

incomodado(a) com o trabalho proposto, será enfatizado que, em qualquer momento 
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da pesquisa, ele(a) pode desistir de participar, sem lhe causar qualquer problema 

escolar. Caso seu filho(a) demonstre ou reporte desconforto além do normal e 

aceitável neste tipo de atividade, e o senhor(a) julgue necessário, poderá entrar em 

contato com o professor/pesquisador, a fim de marcar um horário para conversar. Se 

seu filho(a) precisar de algum tratamento, orientação, encaminhamento etc, por se 

sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da 

mesma, nos responsabilizamos por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de verificar 

se a prática docente com língua inglesa na educação infantil ocorre de maneira 

satisfatória por meio do trabalho com o gênero de texto nursery rhyme, bem como 

evidenciar a necessidade de se ensinar língua inglesa desde a educação infantil. 

Nesse sentido, seu filho(a) terá a oportunidade de realizar atividades que visam 

promover seu desenvolvimento por meio do ensino de uma língua estrangeira.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o seu filho(a) nos fornecer 

serão utilizadas somente para esta pesquisa. A fim de preservar a identidade do seu 

filho (a) e da turma em que estuda, utilizaremos nomes fictícios. Os nomes dos 

alunos não aparecerão em lugar nenhum, nem mesmo quando os resultados forem 

apresentados. Com relação as imagens, utilizaremos recursos tecnológicos que 

impossibilitem o reconhecimento delas. O material resultante das gravações será 

destruído após as análises. Todo material supracitado não será utilizado para outros 

fins, somente para a presente pesquisa. Portanto, as imagens não serão utilizadas 

publicamente. 

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode me procurar a qualquer momento: 

Nome do responsável: Gerson Anschau Poleze 

Endereço: Casa da Cultura - R. Alcione Bastos, 211 - Alto da XV, Guarapuava 

Telefone para contato: (42) 3621-4583 

Horário de atendimento: De segundas às sextas-feiras das 8h00min às 17h30min 

 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o filho (a) do (a) Sr.(a) aceite 

participar da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira. 
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo com a 

participação do seu filho(a) deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento 

Pós-esclarecido que segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.   

================================================================

==== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente 

desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

     _______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO E: CARTA DE ANUÊNCIA 

 


