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APRESENTAÇÃO
Alexandre José Cadilhe
Andreia Rezende Garcia-Reis
Tânia Guedes Magalhães

O que tem se mostrado relevante no debate em torno da
formação inicial e continuada de professores em nosso país nesta
segunda década dos anos 2000? Muitas são as pesquisas, aliadas a
diferentes perspectivas teórico-metodológicas, e também muitas
são as configurações de projetos formativos da docência, espalhadas Brasil afora. Em função disso, também temos exemplos de
muitas produções curriculares, tanto de redes estaduais quanto
municipais, atreladas e paralelas à elaboração da Base Nacional
Comum Curricular, cuja versão para o ensino fundamental foi
homologada em 2017.
Não podemos negar que a formação para a docência, ao
longo de muitos anos, tem se configurado como um campo de
disputas e contradições, disputas de concepções, de currículos,
de encaminhamentos, de políticas públicas implementadas, entre
outras. Neste livro, trazemos diferentes discussões que demarcam
posicionamentos frente à formação de professores no Brasil. Os
autores dos capítulos relatam pesquisas e tecem reflexões em
defesa de uma formação contextualizada, politizada, em prol da
luta pela profissionalização da carreira e do trabalho docente
em nosso país.
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Os capítulos foram elaborados por professores-pesquisadores de diferentes campos teóricos e inseridos tanto em diferentes
espaços de educação formal quanto em diferentes papéis em
contextos de formação, ora alunos de graduação, ora alunos de
pós-graduação, ora professores da escola básica, ora professores
formadores. Esses diferentes lugares e papéis sociais conferemlhes múltiplos olhares e experiências com a formação docente,
ricamente abordada ao longo deste volume. Nesse sentido, buscamos circular as vozes das pessoas e dos profissionais aos quais
muitas vezes a voz é negada, no sentido de dialogar com suas
experiências, saberes e compreensões sobre a formação docente.
Outro aspecto que nos une é a perspectiva do tratamento
da linguagem nos contextos e pesquisas sobre a formação de
professores. Ensinar língua, produzir discursos, discutir materiais
para a formação linguística, elaborar propostas de intervenção
para a construção de novas práticas e capacidades de linguagem,
problematizar as (in)experiências de produção de discursos em espaços formativos, vivenciar práticas de letramentos foram alguns
dos objetivos dos trabalhos aqui apresentados e que visam contribuir com outras experiências de linguagem em interface com a
formação para a/na docência. Muitos deles trazem preocupações
com a educação linguística, defendida e compreendida como
importante, sobretudo num momento histórico tão conflituoso
e incerto quanto ao que estamos vivendo no Brasil na atualidade.
Este livro, organizado por três integrantes do Núcleo Fale
– Formação de professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino
– núcleo da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Juiz de Fora, busca contribuir e demarcar um posicionamento
político em defesa de princípios tanto de formação docente quanto de ensino de linguagem em diferentes espaços de educação
formal. Os autores convidados para a composição dos capítulos
abordaram, em seus textos, pesquisas e práticas desenvolvidas
no campo da formação inicial e continuada de professores e, de
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modo consciente, produziram discursos e trouxeram suas vozes
para esse campo de disputas a que nos referíamos.
Em relação às produções, trazemos trabalhos de diferentes
vertentes teóricas e temáticas, envolvendo tanto formação inicial quanto continuada de professores do campo da Linguagem:
concepções sobre a prática docente em Língua Portuguesa,
elaboração de materiais didáticos como processo formativo,
formação docente pela pesquisa científica, documentos oficiais
norteadores de currículos de licenciaturas em Letras, experiências de estágio curricular, letramento midiático na formação,
integração entre formação inicial e continuada, mídia, gênero e
letramento científico. Esperamos, assim, que esse conjunto de
textos suscitem reflexões e ações para a elaboração de novas
propostas de formação docente, que gradativamente rompam
com a reprodução de discursos conservadores, marcados pela
organização curricular fragmentada, pelo ensino na formação
descontextualizado do mundo social e, principalmente, pelo
afastamento das licenciaturas do principal campo de atuação de
docentes: a escola básica.

9
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CAPÍTULO 1
A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA NO CURSO DE
LETRAS: AVALIAÇÕES DOS LICENCIANDOS
Andreia Rezende Garcia-Reis
Andressa Barcellos Correia da Silva
Pilar Silveira Mattos
INTRODUÇÃO

Os currículos dos cursos de licenciatura no país têm levantado, nos últimos anos, discussões a respeito da formação docente
que está sendo oferecida nas Universidades. Alguns pesquisadores
(GARCIA-REIS E MAGALHÃES, 2017; GARCIA-REIS, 2017; GATTI,
2010; NÓVOA, 1992) têm demonstrado, em suas pesquisas, que o
cerne da questão está na formação que os graduandos recebem.
Em outras palavras, parece, segundo os estudiosos, que existem
problemas na concepção e na construção dos currículos desses
cursos, os quais geram (a) consequências na prática docente dos
futuros professores, (b) estereótipos relacionados à profissão
docente em nossa sociedade e (c) críticas à qualidade do ensino
em geral.
A partir do que defendem tais estudos e do objetivo de
investigar a formação inicial no curso de Letras/Licenciatura da
Universidade Federal de Juiz de Fora, no que se refere à formação para a docência por meio de práticas linguageiras e de
reflexões sobre a linguagem, é que esta pesquisa foi construída, filiada ao campo teórico-metodológico do Interacionismo
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Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 2005; BRONCKART, 2006)1.
Para constituição do corpus a ser investigado, foi produzido um
questionário e aplicado a estudantes do último ano do curso de
Letras da referida Universidade, no primeiro semestre de 2017,
para que pudéssemos conhecer como os graduandos concebem
a prática docente em Língua Portuguesa e como avaliam sua
formação para a docência nessa disciplina. Os resultados da
pesquisa indicam que as respostas estão diretamente relacionadas ao tipo de formação que receberam nos quatro ou cinco
anos de graduação2.
Este capítulo está organizado da seguinte maneira: primeiramente são apresentados os aportes teóricos que nortearam o
trabalho e a metodologia usada para a realização da pesquisa,
em seguida, discutiremos as respostas dadas pelos estudantes
no referido questionário e, por último, tecemos nossas considerações finais.
APONTAMENTOS PARA A REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE

Gatti (2016), ao propor reflexões sobre os cursos de formação para a docência, elencou alguns pontos importantes para a
discussão dessa formação. Segundo a pesquisadora, os fundamentos do tema são melhor compreendidos quando se tem claro
as seguintes assertivas:
1. Que o fato educacional é cultural. 2. Que o papel
do professor é absolutamente central. 3. Que o
núcleo do processo educativo é a formação do aluno. 4. Que é preciso considerar a heterogeneidade
cultural e social de professores e alunos. 5. Que as
práticas educativas institucionalizadas determi1
2
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A pesquisa insere-se nas ações do Grupo Interação, Sociedade e Educação (CNPq), desenvolvida mais especificamente no ano de 2017.
A duração do curso de Letras/Licenciatura da UFJF varia de acordo com a oferta dos dois
cursos existentes: no horário diurno, o curso é o Integral e tem a duração de 4 anos, 8 períodos; à noite, o curso é o Noturno e tem a duração de 5 anos, 10 períodos.
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nam em grande parte a formação de professores
e, na sequência, de seus alunos (GATTI, 2016, p.
163-164, grifos nossos).

Dentre todos os itens, aquele que está intrinsecamente ligado à pesquisa desenvolvida neste trabalho é o último item: “[...]
práticas educativas institucionalizadas determinam em grande
parte a formação de professores e, na sequência, de seus alunos”
(GATTI, 2016, p. 164), uma vez que visualizamos uma correlação
direta entre o currículo do curso de Letras da UFJF e as respostas
dos alunos3. Sobre o referido item, a autora ainda frisa:
Cabe aqui a constatação e a reflexão sobre como
práticas formativas possibilitam ou não, favorecem
ou não a aquisição de conhecimentos, valores,
atitudes, de diferentes naturezas, e, quais conhecimentos, valores e atitudes. Que sentido têm essas
práticas, na consideração de que processos e resultados estão indissociavelmente inter-relacionados
(GATTI, 2016, p. 163-164).

Ao salientar quais seriam então os conhecimentos adquiridos nas práticas de ensino institucionalizadas e a relação que
eles estabelecem com a formação docente, Gatti (2016) nos
aponta, novamente, que a questão está centralizada na formação de professores, como um lócus privilegiado para a reflexão
de procedimentos a serem futuramente adotados ou não pelos
professores formados. Além disso, há de se considerar o efeito
que isso causa, a longo prazo, na formação dos alunos no âmbito
escolar, como aponta a estudiosa.
Pensar em currículo no contexto dos cursos de licenciatura
vislumbra pensarmos nas práticas formativas dos profissionais
do magistério nas escolas de educação básica e vice-versa, num
3

Nas seções seguintes, explanaremos a respeito do currículo e das respostas dadas pelos
alunos.
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movimento constante de diálogo, frente às demandas do ensino e
às discussões acadêmicas de determinada área de conhecimento.
Nesse sentido, Tuttman (2014) defende que:
Pensar um currículo flexibilizado implica em (re)
pensar a própria Universidade e sua política educacional. Supõe uma mudança nas suas relações
estruturais rígidas. Consequentemente, cabe uma
mudança não só no conceito de currículo presente
por muitos anos no meio universitário, como também na própria forma de estruturá-lo e de orientar
academicamente a construção dos planos de estudo
dos estudantes. Cabe, também, uma mudança nas
concepções e práticas universitárias. A Universidade
e o currículo dos seus cursos devem ser espaços
privilegiados para a reflexão, o debate e a crítica
(TUTTMAN, 2014, p. 2547).

A partir dessas considerações e das reflexões empreendidas
no interior do grupo Interação, Sociedade e Educação (CNPq) sobre a formação de professores e sobre a configuração do curso de
Letras da UFJF (GARCIA-REIS e MAGALHÃES, 2017; GARCIA-REIS,
2017; GARCIA-REIS e COSTA, no prelo), somos levadas a pensar
se o curso em questão, no que se refere às suas propostas curriculares, tem pensado numa política que contemple os diferentes
aspectos que envolvem o trabalho do profissional do ensino de
língua nos espaços escolares. Essa discussão tem estreita relação
com o perfil do egresso do curso e com a construção da identidade do profissional em formação, como contribui Pimenta (1997):
Quando os alunos chegam ao curso de formação
inicial, já têm saberes sobre o que é ser professor.
Os saberes de sua experiência de alunos, que foram
de diferentes professores em toda sua vida escolar.
Experiência que lhes possibilita dizer quais foram os
bons professores, quais eram bons em conteúdo, mas
não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais
14
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professores foram significativos em suas vidas, isto
é, contribuíram para sua formação humana. Também
sabem sobre o ser professor, através da experiência
socialmente acumulada, as mudanças históricas da
profissão, o exercício profissional em diferentes
escolas, a não valorização social e financeira dos
professores, as dificuldades de estar diante de turmas
de crianças e jovens turbulentos, em escolas precárias; sabem um pouco sobre as representações e os
estereótipos que a sociedade tem dos professores,
através dos meios de comunicação. [...] Sabem, mas
não se identificam como professores, na medida em
que olham o ser professor e a escola do ponto de vista
do ser aluno. O desafio, então, posto aos cursos de
formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno
ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir a
sua identidade de professor (PIMENTA, 1997, p. 7).

Acreditamos que o desafio apontado por Pimenta (1997)
aos cursos de formação de professores, de ser capaz de fazer o
aluno “ver-se como professor”, deve ser desenvolvido por meio
de vários âmbitos: social, cultural e, principalmente, formativo.
O processo formativo, portanto, deveria dar condições ao futuro professor de construir sua identidade para a docência. Para
tanto, defendemos que isso somente se mostra possível a partir
de um currículo que valorize a identidade almejada, por meio
um conjunto de disciplinas e outras dinâmicas formativas que
trabalharem os meandros do fazer docente.
Temos defendido que se os alunos em formação para a
docência em Língua Portuguesa não vivenciarem experiências
formativas que tratam a linguagem como prática social, haverá
um risco de desenvolverem práticas de ensino da língua que não
considerem as atuais prescrições para esse trabalho, não contribuindo para a real inserção de seus alunos em atividades sociais
mediadas pela linguagem.
15
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Garcia-Reis e Magalhães (2017), ao estudarem as práticas de
escrita de alunos das turmas de Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II do curso de Letras da UFJF, construíram o
seguinte o quadro a seguir, com intuito de mostrar as disciplinas
que, especificamente, tematizam em sua ementa, programa e
referências o ensino de Língua Portuguesa na escola:
Quadro 1 – Organização curricular do curso de Letras/Licenciatura - UFJF

Garcia-Reis e Magalhães (2017, p.213)

Com base no quadro anterior, podemos constatar que há,
no total, quatro disciplinas voltadas para a formação específica
para a docência em Língua Portuguesa, as demais disciplinas
pedagógicas são aquelas obrigatórias para todos os cursos de
Licenciatura da Instituição. Essa configuração curricular vai ao
encontro do que apresentou Nóvoa (2007), ao ponderar que:
A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir
sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas,
de saber como fazer. É desesperante ver certos
professores que têm genuinamente uma enorme
vontade de fazer de outro modo e não sabem como.
Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros,
de teses, de autores, mas não sabem como aquilo
tudo se transforma em prática, como aquilo tudo
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se organiza numa prática coerente. Por isso, tenho
defendido, há muitos anos, a necessidade de uma
formação centrada nas práticas e na análise dessas
práticas (NÓVOA, 2007, p. 14, grifos nossos).

Segundo o pesquisador, há uma configuração da formação que
demanda mais espaço para a discussão da prática docente e, ao
analisarmos o currículo de Letras da UFJF, podemos constatar que
são poucas as disciplinas específicas para a formação de professor
de LP, quando comparadas às de Linguística ou Literatura, considerando aquelas de caráter obrigatório e sabendo que as oficinas
não necessariamente contemplam questões da docência, conforme
apontado no Quadro 1. Consequentemente, tal configuração se
mostra nas concepções dos próprios alunos, ao dizerem de seus
conhecimentos teórico-práticos, como veremos mais adiante.
As pesquisas de Gatti (2010) têm revelado, também, preocupações com relação às escolhas curriculares dos cursos de
licenciatura no Brasil, pois, segundo a autora,
Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes, verifica-se nas licenciaturas dos professores
especialistas a prevalência da histórica ideia de oferecimento de formação com foco na área disciplinar
específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição
de formação de professores nas áreas disciplinares em
que, mesmo com as orientações mais integradoras
quanto à relação “formação disciplinar/formação para
a docência”, na prática ainda se verifica a prevalência
do modelo consagrado no início do século para essas
licenciaturas [...] (GATTI, 2010, p.1357).
		

Especificamente sobre o curso de Letras, a mesma autora
menciona que apenas 11% das horas-disciplinas do curso são voltadas à formação para a docência, percentual semelhante àquele
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encontrado por Garcia-Reis e Silva, discutido no capítulo 3 deste
mesmo volume, em pesquisa no PPC-Letras da UFJF, ao mostrarem
que menos de 20% da carga-horária é destinada às disciplinas cuja
ementa relaciona-se ao trabalho docente na escola.
Tais apontamentos feitos até aqui nos direcionaram a pesquisar alguns aspectos da formação a partir da escuta de alunos
concluintes do curso de Letras/Licenciatura da UFJF, com o objetivo principal de investigarmos como tais estudantes concebem
a prática docente em Língua Portuguesa e como avaliam sua
formação para a docência nessa disciplina.
METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA

Este texto é fruto de pesquisas realizadas entre os anos de
2016 e 2017, no projeto de pesquisa “Formação de professores
e Ensino de Língua Portuguesa: reflexões sobre a prática da linguagem por meio dos gêneros textuais”, uma das pesquisas do
grupo Interação, Sociedade e Educação (CNPq), coordenado por
uma das autoras deste capítulo.
Como já mencionado anteriormente, utilizamos o questionário como instrumento de coleta de informações e cujas
respostas compõem o corpus da pesquisa. O questionário foi
aplicado no primeiro semestre de 2017, aos alunos matriculados
nas disciplinas de Reflexões sobre atuação no espaço escolar I e
II, obrigatórias no curso de Letras da UFJF e cujos alunos estão,
habitualmente, nos últimos períodos do curso, com exceção
daqueles que acabam “adiantando” os estágios. Tais disciplinas
têm carga-horária de 60h cada e acompanham os estágios obrigatórios, de modo que os professores possam propor discussões
acerca do ensino de Língua Portuguesa e também da escola como
espaço formativo mais amplo.
O questionário foi aplicado pelas próprias pesquisadoras e
autoras deste capítulo, em um momento da aula de cada uma
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das disciplinas de Reflexões I e II. Como nem todos os alunos
estavam presentes na primeira visita das pesquisadoras, houve a
necessidade de retorno em outra aula, de modo que quase a totalidade da turma contribuísse com a pesquisa. Antes de responder
às perguntas, houve uma pequena explanação da pesquisa realizada e cada aluno preencheu um termo de livre consentimento
autorizando a utilização das respostas em atividade acadêmica.
O questionário aplicado tentou abarcar inquietações e questionamentos sobre a formação inicial do profissional de ensino de
Língua Portuguesa e, com isso, ele foi composto por 4 questões
básicas4 e por um quadro em que os alunos deveriam dar uma
“nota” de 1 e 55, de modo a avaliar as afirmações a seguir:
Quadro 2 – Afirmações do questionário da pesquisa
1

Diversidade de gêneros que você escreveu durante a graduação.

2

Diversidade de gêneros que você leu durante a graduação.

3

Quanto você se sente preparado para ser professor (a).

4

Quanto você acha que a graduação lhe deu base para ser professor (a).

5

Seu domínio da língua portuguesa em suas diferentes modalidades, oral e
escrita, nos registros formal e informal.

6

Seu domínio crítico de diferentes noções de gramática.

7

Seu domínio dos conteúdos básicos, abordagens, métodos e técnicas pedagógicas que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem nos ensinos
fundamental e médio.

8

Sua capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem e de aplicar conceitos e teorias na resolução de problemas de linguagem diversos.

9

Sua reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos estudos literários e
linguísticos e de sua transposição didática em contextos educacionais variados.

Afirmações elaboradas tanto pelas autoras quanto extraídas do PPC-Letras (2014) e
constitutivas do questionário
4
5

São elas: “Você faz qual estágio?”; “Você é aluno de qual turno?”; “Em qual período do
curso você está?” e “Você foi bolsista de algum projeto de pesquisa ao longo da graduação?
Se sim, qual?”.
(1 = nada; 2 = pouquíssimo; 3 = mais ou menos; 4 = razoável; 5 = muito).
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As afirmações de 1 a 4 foram formuladas pelas autoras deste
capítulo e as afirmações 5, 6, 7, 8 e 9 foram retiradas do perfil
do egresso mencionado no Projeto Político Pedagógico do Curso
de Letras da UFJF (2014).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Como mencionamos acima, elaboramos algumas questões
básicas e, além disso, construímos um quadro com afirmações
para os que os alunos atribuíssem uma nota e, de certa forma,
pudessem avaliar a formação que tiveram ao longo do curso. A
partir das respostas, obtivemos muitos dados para análise, pois
40 alunos ao todo responderam ao questionário. Neste capítulo,
no entanto, nos limitaremos a analisar algumas das questões
propostas na pesquisa.
Primeiramente, apresentamos as informações básicas, as
quais constituíram as primeiras questões do questionário:

Fonte: elaborado pelas autoras

Como se pode notar, a maior parte dos discentes participantes da pesquisa cursava, na época, o Estágio I (56%) e era
aluno do Integral (66%). Esse dado se revela importante a partir
do momento em que temos observado ou uma evasão ou um
20
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prolongamento da integralização do curso dos alunos do noturno, por diferentes razões, tanto de caráter pessoal quanto de
oferta diferenciada de disciplinas à noite, situação esta que acaba
dificultando o cumprimento de carga-horária ou de disciplinas
obrigatórias.
Assim como em outras universidades do Brasil, a UFJF oferece
diferentes possibilidades de bolsas aos licenciandos atuantes em
projetos ao longo da graduação, como aquelas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), as de Iniciação
Científica, de Projetos de Extensão, Treinamento Profissional,
Monitoria, dentre outras. Acreditamos que esses projetos são
essenciais no percurso formativo do aluno de Letras, bem como
no de outros cursos, pois eles, muitas vezes, oferecem contato
com alguma dimensão do trabalho docente, causando, assim,
um impacto positivo, a nosso ver, na formação de professores,
pois possibilitam a inserção em espaços educacionais institucionalizados em atividades diversas, ampliando as horas de estágio
obrigatório, que atualmente são de 400 horas.
Com relação à participação dos estudantes em atividades de
pesquisa, elaboramos o gráfico a seguir:

Fonte: elaborado pelas autoras
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Vemos, então, pelos dados acima, que uma porcentagem
considerável dos estudantes não fez parte de nenhum projeto ou
programa institucional voltado à formação profissional/para a pesquisa durante a graduação (44%). Quando cruzamos os dados de
tais estudantes com aqueles do curso ao qual pertencem (Integral
ou Noturno), observamos que, desses 44% que não participaram
de nenhuma atividade como bolsista, 58% são alunos do noturno. Tais alunos têm, muito frequentemente, um perfil diferente
daquele dos alunos do integral, uma vez que, geralmente, trabalham e possuem outras responsabilidades/atividades além da
própria graduação, o que dificulta, muitas vezes, a participação
em projetos fora do horário noturno.
A partir de tais resultados, acreditamos que esse cenário
poderia ser repensado pelo curso em questão, pois, como já foi
mencionado, a vivência nesses projetos ao longo da graduação é
importante para a atuação profissional futura. Pensar em outras
dinâmicas formativas, como as próprias oficinas já praticadas
no curso e as atividades de prática como componente curricular
obrigatório (BRASIL, 2015), como escolhas potencializadoras de
uma formação que reflita sobre o espaço da escola e sobre o ensino de Língua Portuguesa, são caminhos que podem contribuir
para a formação dos alunos do curso noturno.
Passamos agora a discutir as questões específicas apresentadas no questionário da pesquisa. Das quatro afirmações iniciais,
elaboradas pelas autoras, abordaremos duas. Sobre o quanto
o estudante sente-se preparado para ser professor, vejamos os
resultados:
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Fonte: elaborado pelas autoras

Como já dito, solicitamos que o aluno avaliasse, por meio
de uma “nota”, de 01 a 05, as nove afirmações do questionário.
Nessa afirmação, 48% dos alunos responderam com a nota 04,
cuja avaliação é razoável; 32% disseram que se sentem mais ou
menos preparados. Não esperamos que a formação inicial, como
o próprio nome indica, ofereça todas as possibilidades de atuação
no exercício da profissão, sobretudo no campo educacional que
vem passando por muitas transformações nos últimos anos, devido a novas orientações curriculares e as próprias mudanças na
sociedade. No entanto, como indicam as Diretrizes Nacionais para
a Formação de Professores (BRASIL, 2015, Art. 13, § 3º), desejamos
que a formação inicial garanta, “ao longo do processo, efetiva e
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo
elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e
habilidades necessários à docência”, consciente da importância
das escolhas curriculares realizadas.
Assim, ao notarmos certa insegurança relacionada à atuação profissional, voltamos nossa atenção à quarta assertiva do
questionário:
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Fonte: elaborado pelas autoras

Os resultados do Gráfico 4 inquietam-nos. Eles reafirmam as
pesquisas de Gatti (2010), ao apontarem que as questões relacionadas à atuação profissional do professor não são privilegiadas na
formação inicial, em comparação com as questões relacionadas
aos conhecimentos específicos de cada uma das áreas do conhecimento, que, no caso do curso de Letras, são aqueles de Latim,
Fonética, Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica, Pragmática,
História da Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Brasileira,
entre outros. Apenas 02% dos alunos afirmaram que o curso de
graduação contribuiu muito para a formação como professor e
34% avaliaram que tiveram uma formação razoável para o exercício da docência. Tais resultados podem ser discutidos a partir
do posicionamento de Barros, de que:
Todo currículo de Licenciatura deveria ter como
prioridade a formação de professores e colocar
como linha mestra a busca pela formação de um
profissional capacitado para exercer seu ofício,
assim como a formação dos médicos, advogados,
engenheiros. A universidade não deveria ser apenas um lócus de teorização para o professor, mas
também a “oficina” que ensinasse uma profissão
(BARROS, 2010, p. 204),
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sugerindo repensarmos o curso de formação de professores em
questão e o quanto ele cumpre com os propósitos discursivos
apresentados em seu PPC (2014), relacionados ao perfil do egresso visado, discussão que faremos em seguida, motivada pelas
afirmações 06 e 07 do questionário.
A afirmação 06, sobre o domínio crítico de diferentes noções
de gramática, consta no perfil do egresso do curso, e obteve
como resposta os dados do Gráfico 5:

Fonte: elaborado pelas autoras

O domínio crítico de diferentes noções de gramática é um
dos conhecimentos específicos que fazem parte da formação do
professor de Língua Portuguesa, para que, já na atividade docente,
proponha atividades de análise linguística (BARBOSA, 2010) cujo
objetivo seja a análise sobre os usos da língua para o aperfeiçoamento das ações de linguagem. Nesse sentido, quando 44% dos
licenciandos avaliam como mais ou menos (“nota” 04) essa afirmação e outros 50% como razoável (“nota” 05), acreditamos que
há possibilidades de avanços quanto à conquista desse objetivo
de formação do curso. Ademais, quando refletimos sobre como
o professor vai transpor os conhecimentos sobre a gramática
para as aulas de Língua Portuguesa na escola, na construção da
transposição didática (MACHADO, 2009), em busca de definir os
objetos ensináveis em turmas específicas de Ensino Fundamental
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e Médio, prioritariamente, as respostas à afirmação 07 do questionário reforçam a necessidade de revermos a formação oferecida,
uma vez que mais de 90% dos alunos consideram seu domínio
de conteúdos e abordagens pedagógicas razoável (48%) ou mais
ou menos (44%). Para que a prática da transposição ocorra no
trabalho docente, é fundamental que ela já tenha sido objeto de
compreensão e de explicação, conforme reitera Machado (2009),
na formação inicial.
O Gráfico 6 nos revela o domínio da prática docente e de
seus processos:

Fonte: elaborado pelas autoras

A partir dos dados apresentados nos Gráficos 5 e 6, percebemos que quase não são diferentes os índices de avaliação “mais
ou menos” e “razoável” relacionados tanto ao domínio crítico de
diferentes noções de gramática quanto às abordagens e técnicas
pedagógicas. Essa avaliação nos dá indícios para refletirmos sobre
a configuração curricular do curso, conforme demonstramos em
seções anteriores, sobretudo quando temos um grande número
de disciplinas teóricas específicas da formação em Letras, mas
que mesmo com a maior parte da carga-horária do curso destinada a elas, os alunos não se mostram seguros com relação aos
conhecimentos teóricos construídos ao longo da graduação.
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Acreditamos, assim como Bronckart (2015, p. 116), que
[...] se quisermos ensinar uma teoria linguística ou
uma gramática teórica, faz-se necessário proceder a
sua transposição e adaptação à situação de ensino,
[...]. Então, por assim dizer, não se deve aplicar as
teorias e, nem mesmo adaptá-las. Ao invés disso,
deve-se buscar o que é necessário para nós, numa
ou noutra teoria, e organizá-la de acordo com as
necessidades da formação ou da intervenção.

Nesse sentido, defendemos a construção de um currículo
que trabalhe com os conhecimentos teóricos construídos na
área de conhecimento da formação, tanto as teorias linguísticas,
quanto literárias e pedagógicas, mas um conhecimento que seja
transposto, transformado, organizado de acordo com as necessidades da formação acadêmico-profissional dos estudantes da
graduação em Letras/licenciatura. Por fim, defendemos que, no
curso de formação inicial do professor de língua, teoria e prática
devem ser abordadas conjuntamente, pois:
Quando, no curso de formação inicial, teoria e
prática são trabalhadas disjuntamente, esse futuro
professor terá dificuldades para realizar a transposição didática e, assim, há um grande risco de ele
recorrer a estratégias tradicionais, as quais muitas
vezes não articulam o uso da língua e sua reflexão
nas práticas de ensino (GARCIA-REIS e SILVA, 2018).

Consideramos importante que pesquisas sobre a formação
inicial de professores sejam cada vez mais articuladas àquelas
sobre currículo, atuação profissional, trabalho docente e pesquisas na área de ensino e aprendizagem em cada uma das áreas do
conhecimento, a fim de que possamos aperfeiçoar a formação
para a docência nos cursos de licenciatura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisar sobre a formação inicial do professor de Língua
Portuguesa tem sido um dos objetivos do Grupo Interação, Sociedade e Educação (CNPq), do Núcleo de estudos e pesquisas
Formação de Professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino
(FALE), da UFJF. Juntamente com pesquisas sobre as políticas
curriculares em andamento e sobre o trabalho docente, tanto
em contextos da formação profissional quanto da escolaridade
básica, temos buscado fortalecer a formação para a docência
em Língua Portuguesa, justamente por acreditarmos no caráter
emancipatório e reflexivo que as ações linguageiras possuem.
Tais ações, presentes imperativamente nas instâncias sociais e
formativas, devem ser objeto de estudo, de crítica e de formação
de profissionais, crianças, adolescentes e adultos, em busca da
conscientização do papel que elas exercem, em prol da inclusão
e no combate à exclusão social.
Neste capítulo, procuramos discutir a formação inicial para
a docência em Língua Portuguesa a partir da escuta dos futuros
profissionais, ou seja, dos estudantes em fase de conclusão do
curso de Letras/Licenciatura, na UFJF. Quando avaliam a qualidade
da formação que tiveram ao longo do curso – sobretudo relacionada à participação em atividades de programas ou de projetos
institucionais e aos conhecimentos necessários à docência em
Língua Portuguesa –, há diferenças que variam entre os alunos
do Integral e do Noturno, devido ao perfil dos próprios alunos e
à oferta das atividades formativas. Além disso, há avaliações de
caráter mediano quanto à formação para o exercício da docência,
que nos levam a refletir sobre as escolhas curriculares do curso
investigado.
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CAPÍTULO 2
LETRAMENTOS E FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE:
INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA
Laura Silveira Botelho
Edna Silva Faria
Leosmar Aparecido da Silva
Rubens Damasceno-Morais
INTRODUÇÃO

O exercício da produção escrita no ambiente acadêmico é
um desafio para discentes e docentes, principalmente no que diz
respeito ao trabalho com gêneros acadêmicos, já que tal trabalho
envolve planejamento específico, de acordo com a finalidade que
cada gênero demanda.
Considerando a importância de um contexto educacional
em que a produção acadêmica seja associada a uma prática de
texto efetiva, o objetivo deste capítulo é relatar uma experiência
de Projeto de Letramento (KLEIMAN, 2001) com estudantes em
formação inicial docente da disciplina Leitura e Produção Textual
da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás - UFG.
Como se verá à frente, o projeto tem a finalidade de: promover as atividades realizadas durante o semestre letivo, apresentar
resultados de propostas de pesquisa elaboradas pelos discentes,
inserir e engajar os alunos em eventos de letramentos acadêmicos, por meio de práticas de linguagem reais, promovendo
atividades de produção de gêneros da especificidade acadêmica,
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como pôster, ensaio, resumo expandido e artigo. Desse modo,
buscamos contribuir para a formação crítica de futuros professores.
Este Projeto de Letramento culmina em um evento de extensão denominado Seminário de Leitura e Produção de Textos da
UFG (ISLPT-UFG), cuja primeira edição foi realizada no ano de
2017. É um projeto de extensão, mas também está vinculado
aos outros eixos-base da universidade: ao ensino e à pesquisa.
Resumidamente1, trata-se de uma articulação entre os professores da referida disciplina na busca de desenvolver atividades de
leitura, de escrita, de oralidade e de análise linguística que sejam
significativas para os alunos. Dessa forma, articulamos nossos
planos de curso para que todos os alunos das licenciaturas em
Letras/Português e também dos bacharelados do primeiro período desenvolvam uma pequena pesquisa ao longo do semestre
de modo a apresentá-la no Seminário. Além disso, os estudantes
participam ativamente da organização do evento, assumindo
um papel central em diferentes instâncias e protagonizando a
ampliação de suas práticas de letramentos.
Neste trabalho, defendemos uma formação crítica do licenciando, que pode ser traduzida naquilo que Andrade (2011)
chama de formação discursiva do professor, à luz da teoria da
argumentação, que embasa em boa parte a análise dos dados,
e do viés dialógico e discursivo de Bakhtin (2010), que destaca
a dimensão social dos gêneros. Também nos alicerçamos na
perspectiva dos Letramentos Acadêmicos (STREET, 2010; LEA e
STREET, 2015; LILLIS e SCOTT, 2007; KLEIMAN e ASSIS, 2016),
pois os estudos desenvolvidos por esse grupo de pesquisadores
concebem as atividades de leitura e escrita como práticas sociais historicamente situadas e promovem uma visão ideológica
dos letramentos (STREET, 2010b).
Para alcançar esses objetivos, o trabalho está organizado
1
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em três seções. A primeira seção trata dos pressupostos teóricos que embasam o estudo dos letramentos acadêmicos e a sua
relação com a formação inicial de professores. A segunda seção,
de caráter mais narrativo, descreve as etapas do Projeto de Letramento desenvolvido pelos professores de Leitura e Produção
Textual da Faculdade de Letras da UFG no ano de 2017. A terceira
seção analisa dois títulos de trabalho de pesquisa desenvolvido
pelos alunos, demonstrando a formação crítica e discursiva aqui
defendida.
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Ler e escrever são atividades co-dependentes, porém, nem
sempre são realizadas em conjunto, comprometendo o desenvolvimento do trabalho nas aulas de leitura e produção textual.
Como forma de fundamentar as práticas de linguagem desenvolvidas no projeto que procuram integrar leitura e escrita,
nesta seção, apresentamos algumas perspectivas teóricas que
nos ajudarão nessa tarefa.
Inicialmente, refletimos sobre o conceito de leitura e escrita
como atividades sociais na perspectiva dos letramentos acadêmicos (STREET, 2010). Em seguida, discutimos sobre uma necessária
articulação entre ensino e pesquisa em cursos de formação inicial,
defendendo uma formação discursiva de professores (ANDRADE,
2011), ao lado de sua formação crítica. Posteriormente, tecemos
breves considerações sobre a perspectiva argumentativa da linguagem que embasa a análise dos dados (PERELMAN E O. TYTECA,
1999; DUCROT, 1989, entre outros). Por fim, discorremos sobre
a perspectiva discursiva e dialógica de Bakhtin (2010).
LETRAMENTOS ACADÊMICOS: ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL

No artigo Academic Literacies Aproaches to Genre?, Street
(2010a, p. 347) apresenta uma visão geral de abordagens para a
33

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

escrita conhecida como Letramentos Acadêmicos à luz dos Novos
Estudos de Letramento e aponta a importância dessas “tradições
nos modos pelos quais professores dão apoio aos seus alunos no
que diz respeito às exigências da escrita acadêmica”. Além disso,
busca relacionar as teorias de letramentos e as teorias de gêneros.
O autor, retomando o texto de Lea e Street (1998), categoriza
três principais modelos acerca do processo de ensino aprendizagem no ensino superior: habilidades de estudo, socialização
acadêmica e letramentos acadêmicos.
No modelo habilidades de estudo, assume-se que o letramento forma um conjunto de habilidades individuais e cognitivas
que os discentes têm de adquirir para transpor ao contexto acadêmico. Os problemas de leitura e escrita, de acordo com essa
abordagem, são tidos como uma espécie de patologia.
A visão de texto que se tem nesse modelo restringe-se, sobretudo, à superfície textual cujas análises recaem acerca de questões
ortográficas e gramaticais. Em outras palavras, as atividades de
escrita são vistas como habilidades técnicas e instrumentais.
No segundo modelo, socialização acadêmica, o docente tem
o dever de inserir os alunos em uma nova cultura: a acadêmica.
Embora seja mais sensível que a anterior, Street (2010a) critica
esse modelo por diversas razões: trata-se a cultura acadêmica
como homogênea, na qual normas e práticas devem ser aprendidas, o que garantiria aos alunos acesso ao meio acadêmico de
forma plena.
Segundo o autor, esse modelo “pressupõe que os alunos
precisam ser aculturados nos discursos e gêneros de disciplinas
específicas, cujas características e exigências, caso sejam explicitadas aos alunos, terão como resultado o êxito destes como escritores.” (STREET, 2010c, p. 545). Além disso, nessa perspectiva,
as relações de poder, tão presentes no meio acadêmico, não são
problematizadas. A visão de um texto como algo transparente
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também é alvo de crítica de Street (2010a), pois dessa forma não
entram nas discussões questões discursivas, sociais e culturais
que deveriam envolver as práticas de leitura e escrita.
Por fim, o autor apresenta o modelo de letramentos acadêmicos, ligado aos Novos Estudos de Letramento e também
adotado por este trabalho. Street (2010c, p. 545) advoga que os
Letramentos Acadêmicos “têm por foco a construção de sentidos,
identidade, poder e autoridade, e coloca em primeiro plano a
natureza institucional do que ‘conta’ como conhecimento em
qualquer contexto acadêmico específico”.
Essa abordagem, portanto, vê o letramento como uma prática social. Assim, a leitura e a escrita dos alunos são vistas nos
níveis epistemológico e identitário, não como uma habilidade
técnica ou possibilidade de socialização.
Nessa orientação, para Lillis e Scott (2007), em termos de
epistemologia, deve haver uma mudança no modo como os
pesquisadores lidam com a escrita no meio acadêmico: por ser
socialmente orientada, a escrita acadêmica não deve ser considerada apenas no nível textual, mas sim como uma forma de
construção de conhecimento de atores socialmente situados. Já
em termos identitários, as autoras defendem uma abordagem
ideológica e transformadora das práticas de escrita.
As instituições de ensino, desse modo, são tomadas como
lugares constitutivos de identidades, em que se valorizam os
significados sociais das práticas linguísticas. Assim, há uma visão
da escrita como algo contestador, inclusive das relações de poder
fortemente estabelecidas na academia.
Esse modelo é semelhante ao modelo de “socialização acadêmica”, no entanto,
concebe os processos envolvidos na aquisição de
usos mais apropriados e efetivos dos letramentos
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como sendo mais complexos, dinâmicos, com nuances diferenciadas, envolvendo tanto questões
epistemológicas quanto processos sociais, incluindo
as relações de poder entre as pessoas e instituições,
e as identidades sociais (STREET, 2010c, p. 546).

Portanto, o modelo de Letramentos Acadêmicos apela para
uma maior atenção em relação à compreensão da escrita discente
e sua relação com o meio acadêmico.
Desse modo, buscamos alicerçar nossas atividades docentes
sob o viés dos letramentos acadêmicos na tentativa de promover
a ampliação dos letramentos dos alunos considerando sua história
e fomentando uma participação protagonista em sua formação.
A seguir, apresentaremos uma breve consideração sobre a
relação pesquisa e ensino na formação inicial de professores.
PESQUISA E ENSINO: PRÁTICAS DE LINGUAGEM COMO PRODUÇÃO
DO CONHECIMENTO

Santos (2008) apresenta um panorama reflexivo sobre a integração entre pesquisa e ensino nas universidades brasileiras e
reforça a ideia que defendemos aqui: a escrita de gêneros acadêmicos deve ser alicerçada por uma prática de pesquisa. Reforçamos,
mais uma vez, a ideia de que a escrita deve ser ainda situada, contextualizada, atribuindo, assim, um real sentido para essa prática.
Existem duas correntes, segundo Santos (2008), que discutem sobre a pesquisa nos cursos de formação de professores e
uma delas defende o ensino e a pesquisa como duas atividades
distintas. A autora cita Foster (1999, p. 395), o qual afirma que:
esperar que os professores assumam a tarefa de
realizar pesquisa educacional subestima a dificuldade desta tarefa e a competência que ela requer; e
também subestima as consideráveis demandas que
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o trabalho de ensinar já coloca para eles.

Outra corrente defende a importância da atividade de pesquisa para o profissional reflexivo. O professor, então, nessa
perspectiva, busca identificar problemas, apontando possíveis
soluções por meio de análise dos dados de sua realidade. Essa
proposta coloca os docentes como produtores de conhecimento e não apenas “como consumidores, transmissores e implementadores do conhecimento produzido em outras instâncias”
(SANTOS, 2008, p. 17).
Acreditamos que a prática de pesquisa alicerça o conhecimento prático do professor (mesmo na formação inicial) e contribui para suas atividades em sala de aula, muito embora essa
não seja a única forma de apropriação de saberes necessários à
prática docente.
Concordamos com Soares (2008), ao defender a interação
entre produção do conhecimento e socialização do conhecimento, ou seja, entre pesquisa e ensino. O questionamento proposto
pela autora, no entanto, é que o professor, em sua formação, tem
acesso aos “produtos” a serem ensinados por ele (socializados),
mas não se compartilham os processos pelos quais se passaram
para a constituição desses produtos.
Segundo a autora, “é aprendendo esses processos, mais que
apreendendo e aprendendo os produtos do conhecimento em
sua área específica, que o professor estará habilitado a ensinar,
atividade que deve visar, fundamentalmente, aos processos de
aquisição do conhecimento, não apenas aos produtos” (SOARES,
2008, p. 101, grifos nossos).
Em nossa vivência profissional, em diferentes contextos e instituições, observamos que, em muitas situações, os
alunos, futuros professores, têm acesso aos mais diversos
resultados de pesquisa, tais como livros e artigos científicos, entretanto, vivenciam pouco ou de forma fragmenta-
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da, sem uma maior problematização, a prática da pesquisa.
Eles têm, portanto, acesso aos produtos, sem, muitas vezes,
passar pelos processos. Assim, o aluno, futuro professor, em
certas situações, é um “consumidor de conhecimento” sem ser,
todavia, um “produtor de conhecimento”. Enfatizamos, pois, a
necessidade de formar um aluno reflexivo e crítico, com uma
atitude responsiva mais ativa e menos passiva (BAKHTIN, 2010),
sendo a vivência da pesquisa um dos possíveis caminhos. Essa é
a razão pela qual decidimos empreender o Projeto de Extensão
e Pesquisa Seminário de Leitura e Produção de Textos da UFG.
Rink, Boch e Assis (2014) definem duas dimensões que constituem o desafio didático da escrita no ensino superior: a formação para a escrita e a formação pela escrita. Para essas autoras,
“ler e escrever são, em si, instrumento de formação que atuam
ao mesmo tempo sobre o desenvolvimento do sujeito e sobre
a apropriação dos conhecimentos” (RINK, BOCH E ASSIS, 2014,
p. 15). Essa proposição, no nosso entender, toma uma projeção
ainda maior quando estamos tratando de formação de professores, como acontece no curso Letras da UFG. “Não se trata apenas
de apenas de aprender a ler e escrever em situações diferentes e
em evolução (no mundo acadêmico e, posteriormente, em outras
instâncias), mas também de aprender a pensar e agir por meio
da escrita” (RINK, BOCH E ASSIS, 2014, p. 11, grifos nossos).
No contexto estudado, os alunos são futuros professores (ou
já atuam como professores) e usam a leitura e a escrita também
como instrumento de trabalho e objeto de ensino. Consideramos
que a produção de determinados gêneros para apresentação
no Seminário são, além de uma experiência de pesquisa, uma
oportunidade de formação para a escrita, - na medida em que os
alunos terão o acompanhamento do professor e oportunidades
de reescrita -, e pela escrita, na medida em que esse exercício
possibilita apropriação e aprofundamento dos conhecimentos ali
envolvidos. Além disso, a produção e a reflexão desses gêneros
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oportuniza ao estudante identificar as possíveis dificuldades
enfrentadas por ele (como estudante) e, a partir dessa vivência,
compreender melhor os possíveis empecilhos que seus alunos
podem encontrar no percurso de aprendizagem da escrita.
OS TOPOÏ ARGUMENTATIVOS E OS LETRAMENTOS ACADÊMICOS

Para defender a formação discursiva, crítica e situada do
professor em início de carreira, apresentamos algumas perspectivas retóricas que tratam dos topoï argumentativos e que nos
serão úteis na seção de análise para perceber o agenciamento
de outros enunciados no interior de um enunciado como forma
de comprovar a promoção de uma prática crítica de leitura pelos
licenciandos em formação inicial.
A noção de topos, discutida já desde Aristóteles, deixa marcas em sua longa trajetória no histórico dos estudos clássicos
de argumentação e da retórica e, numa acepção bastante ampla,
representa um enunciado geral suscetível de ligar um argumento
a uma conclusão. Os latinos tomaram tal termo emprestado dos
gregos e falaram em locus comunis, ou lugares-comuns. Em termos
mais simples, um topos é um argumento ou uma premissa que
não suscita controvérsia. Desse modo, se dizemos: “Tá muito
nublado” a conclusão a que muito provavelmente chegaremos
é de que “Vai chover”. No entanto, tal raciocínio só se conclui
porque ali há um topos arraigado, segundo o qual “Se p, então q”.
Em realidade, a conclusão “Vai chover” só é possível porque entre
o argumento (“Tá muito nublado”) e a conclusão (“Vai chover”)
há o atravessamento do topos ou princípio geral segundo o qual
“Se o tempo está muito nublado, então (muito provavelmente),
virá chuva por aí”, isto é, “se p, então q”.
Apesar de não termos espaço para discorrer pormenorizadamente sobre a trajetória de tal conceito, que seduziu gregos
e latinos, importante é destacar que, contemporaneamente, tal
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tema foi ‘repaginado” pelos pais da retórica e argumentação
modernas, Perelman/Olbrecht-Tyteca e Toulmin. Autores mais
contemporâneos, como Oswald Ducrot, também não ficaram
imunes a tal conceituação. Cada um desses autores tratou da
questão dos topoï (plural de topos), proporcionando fôlego novo
a um assunto, digamos, lugar comum.
Aqui, basta lembrarmos que, em seu A Nova Retórica (1958),
Perelman e O. Tyteca, integrantes de uma corrente vista como
“nova retórica”, mergulham na questão dos axiomas compartilhados por uma sociedade, ao abordar a questão dos topoï ou, mais
precisamente, ao abordarem os valores de um auditório e que
podem levar X a aderir à tese proposta por Z. Em outros termos,
os autores se interessavam pelas premissas de uma argumentação
que permitem estabelecer a “comunhão dos espíritos” (1999, pág.
5), com base nos valores compartilhados por um grupo.
Já Toulmin, com o seu Os usos do Argumento (2001), publicado originalmente no mesmo ano de 1958, também reintroduziu
o estudo dos topoï, na análise de textos argumentativos, sem, no
entanto, abordar a questão dos valores, em termos perelmanianos. Toulmin (2001) discute basicamente as leis de passagem ou
garantias de um raciocínio, o que, em termos bem gerais, significa que a corrente “argumento → conclusão” precisa de uma
“garantia” para se realizar. E tal “garantia” é a forma pela qual o
autor nos fala de topos, sob o seu prisma particular.
Por fim, Oswald Ducrot (1989) retoma o termo aristotélico
para designar o princípio geral que permite a ligação de A a C,
ou a forma que um termo justifica o outro (E1 → E2), num encadeamento ou enchaînement (ex.: +p –q). Em outros termos, ele se
debruçou sobre como um argumento justifica uma conclusão, a
partir da ideia do topos aristotélico. Ducrot (1989) se interessou
pelos princípios gerais que apoiam certos raciocínios, sem serem,
eles mesmos, raciocínios formais, no sentido de matemática logicista. Para simplicar, os topoï podem ser vistos genericamente
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como:
nódulos de associação activa para ideias”, ou seja,
representam categorias e relações que podem funcionar como modelos heurísticos a partir dos quais
podemos descobrir modos de abordar e falar sobre
os assuntos. Nesse sentido, os topoi funcionam
como pivots na produção do discurso e a um conjunto mais ou menos sistematizados de topoi dá-se
o nome de «tópica» [...] Aristóteles sugere que os
tópicos correspondem a lugares na mente de onde
diferentes argumentos podem ser retirados [...],
uma perspectiva ou um modo de olhar as coisas
(GRÁCIO, 2013, p. 130).

A noção de topoi está relacionada com a noção de polifonia,
em Ducrot (1989). Enquanto os topoï têm a ver com as crenças, os
lugares comuns e os valores defendidos por uma comunidade, a
polifonia se relaciona com outros enunciados que podem ser extraídos de um enunciado X. Seriam os casos de pressuposição. As
pressuposições, contudo, não são alheias às crenças e aos valores
da comunidade. Se se diz, por exemplo, João tem uma Ferrari,
seriam polifônicos os pressupostos: João é rico, João é melhor
partido que Pedro. Considerar que X ‘é melhor partido’ do que
Y parte dos valores considerados positivos para a coletividade.
A polifonia em Ducrot (1989) é diferente da polifonia em
Bakhtin (2010). Segundo Barbisan e Teixeira (2002), enquanto
Ducrot trata o conceito no nível linguístico, dentro do próprio
enunciado, como encenação de diferentes vozes, Bakhtin aborda
a polifonia no universo enunciativo de um texto.
Em que medida tudo isso se relaciona com a formação
discursiva do professor em início de carreira? Acreditamos que
a formação discursiva do professor de Língua Portuguesa perpassa: 1) pelo conhecimento do universo enunciativo da língua;
2) pelo conhecimento do universo enunciativo do texto; 3) pelo

41

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

confronto da voz autoral do professor em formação com as ‘verdades’ postas socialmente; 4) pelo conhecimento dos gêneros
acadêmicos e outros gêneros; 5) pela prática da investigação de
fenômenos linguísticos e discursivos; 6) pela experienciação de
ver circular socialmente sua produção textual como forma de
ajudá-lo a construir sua identidade, de posicionar-se diante das
relações de poder e de ajudar na construção de sua autoridade
profissional; 7) pela percepção crítica da realidade.
Nossa hipótese é a de que, quando o docente vivencia práticas sociais de escrita como autor, ele pode compreender melhor
os processos que envolvem a escrita de seus alunos e, assim, pode
ressignificar as formas de trabalhar a leitura e escrita e os processos de ensino-aprendizagem que os envolvem. Concordamos com
Andrade (2011, p. 94) que defende ser “nossa tarefa produzir um
lugar para a escrita docente, em espaços de formação nos quais
se proponham articular conhecimentos de pesquisa e reflexões
sobre práticas de ensino escolares desenvolvidas por professores”. Desse modo, acreditamos que o projeto em pauta busca a
necessária articulação entre pesquisa e ensino no enquadre de
formação inicial de professores.
Para fundamentar ainda nossa opção teórica, na próxima
seção, relacionamos a perspectiva dialógica de Bakhtin à proposta
dos Letramentos Acadêmicos.
A PERSPECTIVA DIALÓGICA DE BAKHTIN E OS LETRAMENTOS
ACADÊMICOS

Encarar a linguagem como um fenômeno social de interação
verbal é uma das contribuições de Bakhtin para os estudos linguísticos. Ao definir os gêneros como “tipos relativamente estáveis
de enunciados”, o autor trouxe à cena o caráter sócio-histórico
da língua (BAKHTIN, 2010, p. 262). Os gêneros são, portanto, a
materialização dos textos em situação concreta de comunicação.
Assim, têm vida própria, pois circulam socialmente, podendo
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ser mais estáveis ou maleáveis, sujeitos às mudanças históricas,
sociais, ideológicas. Os gêneros são muitos, pois precisam atender às necessidades sócio comunicativas nas diversas esferas de
atividades humanas.
Na argumentação de Bakhtin (2010), o caráter sócio histórico
dos gêneros lhes determina a dinamicidade, a processualidade
e a heterogeneidade, por essa razão sua característica de ser
“relativamente estável”. Para Faraco (2009), na perspectiva bakhtiniana, o todo de um enunciado está envolto em uma esfera da
atividade em que os sujeitos estão implicados. Nesse sentido,
ao estudarmos as diversas atividades humanas “temos que nos
ocupar dos tipos de dizer (dos gêneros do discurso) que emergem,
se estabilizam e evoluem no interior daquela atividade, porque
eles constituem parte intrínseca da mesma” (FARACO, 2009, 126).
A partir das considerações de Bakhtin (2010), entendemos
que, se as práticas de leitura e escrita são permeadas pelos gêneros, em um contexto de interação de ensino-aprendizagem,
não faz sentido que a atenção seja voltada para a estrutura do
gênero apenas, ou às frases isoladas ou à oração como unidade
da língua, fora do contexto real de uso. É importante, pois, que
se compreendam tais práticas como situadas, que mobilizam
complexas relações entre sujeitos na interação. Daí a relevância
de considerar o caráter processual e heterogêneo dos gêneros e
também das práticas letradas.
A discussão da teoria de gêneros proposta por Bakhtin, na
perspectiva dialógica, nos ajuda a compreender os enunciados
dos alunos como um elemento constitutivo de uma cadeia de
significados. A promoção dos letramentos acadêmicos passa,
de forma inescapável, pelos gêneros. Esses enunciados – localizados em espaço, tempo específicos, que envolvem diferentes
sujeitos –, remetem a tantos outros significados já proferidos,
engendrando um conjunto de vozes presentes em um mesmo
discurso.
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A valorização de tais vozes significa, portanto, reconhecer
que as práticas de leitura e escrita, compreensão e produção de
texto, tanto de alunos quanto de professores, estão diretamente
ligadas aos gêneros e aos diferentes eventos e práticas de letramentos a eles vinculados.
Apesar dos avanços trazidos pela perspectiva dos gêneros
textuais/discursivos para o ensino, trabalhar a leitura e a escrita
dos alunos, ainda nos dias de hoje, é um desafio para os professores, mesmo quando se trata de ensino superior. Gêneros
específicos circulam no meio acadêmico e são frequentemente
lidos, ouvidos e produzidos por alunos, professores e pesquisadores. Dessa forma, é importante que os discentes tenham
contato com resenhas, resumos, seminários, comunicações orais,
artigos, projetos, dentre outros, a fim de que possam ampliar seu
desempenho nos letramentos acadêmicos.
Acreditamos que as diferentes capacidades de linguagem
(BRONCKART, 1999) devem ser desenvolvidas, por meio dos gêneros, não só na etapa escolar do aluno, mas, também, quando
esse aprendiz está no ensino superior, diante do desafio de usar
adequadamente determinados gêneros que são fundamentais
para a sua vida acadêmica, mas que, na verdade, não lhe são
familiares ou nunca foram objeto de estudos antes.
Sabe-se que na cultura acadêmica “a produtividade intelectual é medida pela produtividade na publicação” (MOTTA-ROTH,
2010, p. 13). No entanto, pensamos que não basta incitarmos
a publicação, sob o risco de fazermos trabalhos mecânicos de
produção em série e sem nenhum apelo social.
Defendemos, dessa forma, que as atividades de linguagem
na disciplina de LPT, para além de mera leitura e produção de
textos, tenham um enfoque na formação discursiva do professor,
tal como proposto por Andrade (2011), e que essa formação seja
crítica e situada no contexto sócio histórico em que atuam os
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sujeitos produtores de linguagem. Nessa concepção, conforme
esclarece Magalhães (2015, p. 113), é importante que haja uma
prática que coloque professores (em formação continuada) e
graduandos dos cursos de licenciatura (em formação inicial)
“como leitores e escritores, compreendendo a circulação social
da língua na experiência como autor, e não apenas no estudo da
língua como objeto”.
Feita a fundamentação teórica deste texto, a próxima seção
se dedica ao relato descritivo de todas as fases do projeto de
Letramento.
O PROCESSO DE INICIAÇÃO À PESQUISA: BREVE RELATO

No primeiro semestre do ano de 2017, quatro professores
da disciplina Leitura e Produção Textual da Faculdade de Letras
da UFG reuniram-se e planejaram um trabalho integrado da
disciplina. O objetivo era contribuir para que os alunos produzissem gêneros acadêmicos relacionados com a preparação, com
o desenvolvimento e com a divulgação da pesquisa científica,
tais como o projeto de pesquisa/plano de trabalho, o artigo
científico, o resumo simples, o resumo expandido, o pôster e
a comunicação oral. O objetivo era o de promover a inserção
e o engajamento dos alunos de Leitura e Produção Textual em
eventos de letramentos acadêmicos para que a produção de texto
tivesse circulação social, ao mesmo tempo em que produziam
escrita fundamentada e crítica. O exercício da escrita, então,
para o professor em formação inicial, além de relacionar-se com
a produção de conhecimento por meio da pesquisa, focalizava
os processos de uma pesquisa.
Em vista disso, o Projeto de Letramento preparado pelo grupo de professores foi desenvolvido em quatro fases. Na primeira
fase, os alunos delimitariam um tema e produziriam um projeto
de pesquisa na forma de plano de trabalho. Na segunda fase, os
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alunos coletariam, tabulariam e analisariam os dados da pesquisa. Na terceira fase, eles produziriam um resumo simples e um
resumo expandido. Na quarta e última fase, eles apresentariam
na forma de pôster ou por meio de comunicação oral a pesquisa
que desenvolveram no Seminário de Leitura e Produção textual
da UFG. O produto do evento seria a publicação de um caderno
de resumos, contendo os textos-síntese das pesquisas.
Em vista dessas quatro fases, passamos a descrever como
foi o desenvolvimento de cada uma. Para a execução da primeira
fase do Projeto de Letramento, incialmente, apresentamos para
os alunos a proposta de realizar uma breve pesquisa científica
no primeiro semestre do ano de 2017. Diante da aceitação da
proposta, estudamos com eles o conceito, os tipos e as partes de
um projeto de pesquisa, tomando como base, principalmente, o
capítulo terceiro do livro de Motta-Roth e Hendges (2010). Depois
disso, com base em Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005),
realizamos atividades sobre construção de questões e objetivos
de pesquisa, tal como propõem as seções 4 e 5 do livro Planejar
gêneros acadêmicos. Indicamos como leitura para a próxima
aula o projeto de pesquisa O gênero projeto de intervenção e a
formação do aprendiz de professor de português, de Luzia Bueno
que está nas páginas de 56 a 67 do livro de Machado, Lousada e
Abreu-Tardelli (2005). Indicamos também como leitura o plano
de trabalho da bolsista de PIBIC/UFG 2016/2017 Taylla Pauline
Gonçalves Sousa, intitulado Funcionalidade discursivo-ideológica
de construções apositivas no gênero reportagem: uma reflexão
sobre o ensino de aposto na educação básica. Na aula seguinte,
discutimos os dois textos, diferenciamos projeto de pesquisa e
plano de trabalho e esclarecemos dúvidas. Cada professor dividiu
suas respectivas salas em grupos para iniciarmos a parte prática
do Projeto de Letramento. Entregamos para os grupos uma folha
de atividade na qual foram apresentados alguns eixos temáticos,
problemas de pesquisa, temáticas/títulos já formulados. No espaço em branco dessa atividade, os grupos deveriam formular
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pelo menos dois problemas e duas temáticas/títulos, um para
cada eixo temático. Segue a reprodução de parte da atividade:
1. Preencha os quadros a seguir com possíveis temas para
pesquisa. Observe os exemplos para direcionar seu trabalho.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM, IDEOLOGIA, MÍDIA ESCRITA
PROBLEMA

TEMA

Que estratégias linguísticas contribuem para a construção da argumentação numa reportagem?

Aspectos linguísticos responsáveis
pela construção da argumentação
numa reportagem

Que características são ressaltadas
na seção oferta de serviços dos
classificados de um jornal?

O ethos de prestadores de serviço da
seção classificados do jornal O popular

Como a ideologia se manifesta numa
manchete por meio das escolhas
lexicais?

Escolha lexical e ideologia em manchetes do jornal Daqui

EIXO TEMÁTICO: ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO: RELAÇÕES SOCIAIS,
EXPECTATIVAS, FRUSTRAÇÕES, PERFIL POLÍTICO, SOCIOECONÔMICO,
RELIGIOSO
PROBLEMA

TEMA

Qual é o perfil político dos alunos
de cursos de exatas e de humanas?

O perfil político de alunos dos cursos
de Estatística e Letras

Depois de realizada a atividade dos dois problemas e temas
formulados, os grupos deveriam escolher um deles para avançar
no trabalho de pesquisa. Feito isso, foi-lhes proposto iniciar a
produção de um plano de trabalho, nos padrões do que foi estudado sobre projeto de pesquisa. Antes de entregarem a versão
final do plano de trabalho, eles poderiam fazer um rascunho do
plano, contendo as informações constantes da figura 1, a seguir:
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Figura 1: modelo do rascunho de plano de trabalho

A primeira fase da pesquisa foi concluída, então, com a entrega do plano de trabalho, impresso, digitado e formatado de
acordo com as normas da ABNT para o professor de cada turma.
O plano de trabalho foi submetido à avaliação do professor que
apontou problemas e sugeriu modificações, tais como: melhor
delimitação do problema e do tema, fundamentação teórica
mais consistente, estabelecimento de relação entre os objetivos
específicos e a metodologia adotada, maior detalhamento da
metodologia. As versões do plano de trabalho foram enviadas
por e-mail para o professor ajudar a refiná-las antes da entrega
da versão final.
Iniciou-se, em seguida, a segunda fase da pesquisa. Nessa
fase, os alunos deveriam coletar os dados, tal como propuseram
no plano de trabalho, tabulá-los e relacioná-los com o referencial teórico adotado. Muitos optaram pelo questionário como
instrumento de coleta de dados, já que é um meio mais rápido
de coleta. Outros optaram por analisarem veículos publicitários
disponibilizados na Internet. Outros ainda optaram por metodo-
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logias de coleta mais complexas, como, por exemplo, submeter
algumas metáforas em língua portuguesa para imigrantes haitianos residentes em Goiás-Brasil como forma de verificar os níveis
de compreensão de expressões abstratas.
Enquanto os grupos de trabalho coletavam os dados em
campo, ou da Internet ou por e-mail, o professor, em sala de aula,
desenvolvia um trabalho sobre o resumo no meio acadêmico: o
que é, sua função, os tipos existentes, com a perspectiva de que,
depois, produzissem um resumo simples e um resumo expandido.
Aliado a isso, à medida que os alunos apresentavam dados da
pesquisa que estavam desenvolvendo, o professor os auxiliava
na tabulação e na percepção de elementos que poderiam ser
enfocados na análise. Como o tempo na sala de aula era curto
para auxiliar todos os grupos, esse trabalho era feito também
por e-mail.
Depois de concluída a coleta e a análise dos dados, os grupos
iniciariam a terceira fase da pesquisa, que consistia na produção
de um resumo simples para ser submetido ao comitê científico do
Seminário de Leitura e Produção Textual da UFG e de um resumo expandido para a avaliação do professor. O resumo simples,
contendo entre 250 e 350 palavras, deveria tratar do objetivo,
da metodologia, dos resultados e da conclusão da pesquisa, tal
como recomenda a ABNT. Respeitando os prazos de submissão do
resumo, os alunos acessaram o site do evento2 e procederam ao
passo-a-passo da inscrição. O resumo expandido, contendo entre
4 e 6 laudas, deveria estar dividido em introdução, na qual o problema, a hipótese, as perguntas de pesquisa e o objetivo estariam
descritos; metodologia; resultados e discussão; considerações
finais e referências. Como muitos resumos simples publicados
em anais de congresso científico e também alguns resumos
expandidos foram lidos e analisados antes da produção desses
gêneros acadêmicos, os alunos mostraram relativa facilidade em
2

Disponível em: <http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_
SITE=12501>
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produzi-los. A seguir, a título de exemplificação, apresentamos
um resumo simples produzido por um dos grupos de trabalho
e que está publicado no caderno de resumos do Seminário de
Leitura e Produção Textual da UFG de 2017:
Figura 2: resumo simples publicado nos anais do Seminário de Leitura e Produção
Textual da UFG no ano de 2017.

A maior parte dos textos, porém, conseguiu, tanto na forma
como no conteúdo, atingir o objetivo do Projeto de Letramento
de inserir o aluno/professor em formação inicial no universo da
pesquisa, contribuindo para a formação de um professor que não
somente “faz uso do conhecimento” da disciplina com a qual
trabalhará no futuro, mas também um professor “produtor de
conhecimento”. No trecho da introdução de um resumo expandido apresentado no dado (01), a seguir, do trabalho intitulado
A representação feminina vinculada à imagem do produto na
publicidade brasileira, verifica-se o zelo e a diligência com que
são feitas a generalização inicial, o ‘afunilamento’ do tema para
o objeto de investigação e a relação com a teoria, revelando-se
preocupação com compreensão do assunto pelo interlocutor:
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(01) INTRODUÇÃO
A visão patriarcal da imagem feminina e seu espaço na sociedade
vêm sendo desconstruída com o passar dos anos. É perceptível a
desconstrução social dessas ideologias, e é notório que as marcas
de cerveja estão se adequando a essa mudança.
Antigamente, a mulher era usada como ferramenta de marketing
para aumentar as vendas. Atraentes, transmitiam, através de
anúncios e comerciais, mensagens diretas e indiretas ao único
possível consumidor, que na visão das marcas é o homem. Isso
se conforma com a consideração de Franco e Momo (2013, p.
01) de que “a figura feminina sempre foi utilizada pela mídia em
analogia à submissão, trazendo a ideia machista de que ‘o lugar
da mulher é na cozinha.”

Importante observar também que esse resultado foi possível,
porque mais de uma versão tanto dos resumos simples quanto dos
resumos expandidos foi apresentada pelos alunos ao professor
antes da submissão da versão final desses textos.
A quarta fase da pesquisa, enfim, consistiu na apresentação
dos resultados da pesquisa no Seminário de Leitura e Produção
Textual, organizado pelos professores de LPT e por representantes dos alunos. Tivemos a preocupação de planejar um evento
com a qualidade necessária para o alcance efetivo dos objetivos
propostos. Para isso, elaboramos um projeto de extensão e o
submetemos à Pró-Reitoria. Tivemos o apoio dessa Pró-Reitoria
na viabilização do site, na doação do material para a confecção
do cartaz de divulgação, dos crachás e dos certificados.
Selecionamos um grupo de monitores para o evento, os quais
trabalharam em oito equipes formadas previamente e coordenadas, cada uma, por um professor envolvido no projeto. As oito
equipes de trabalho foram as seguintes: equipe de inscrição, de
confecção do caderno de resumos, de divulgação, de certificados
e crachás, de apresentação cultural, de patrocínio e lanche, de
cerimonial, de auxiliar de sala.
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Na abertura do evento, houve uma apresentação cultural
com canto e violino, seguida de uma palestra, com a Profa. Dra.
Eliane Marquez da Fonseca Fernandes, intitulada O texto e os
gêneros textuais.
Quanto às apresentações orais, foram necessárias, para os
dois dias de evento, dezessete salas de aula com quatro apresentações em cada sessão de 200 minutos. Os pôsteres somaram
um total de trinta e sete exposições. Como se pode ver, o evento
envolveu um grande número de pessoas.
Ao final das apresentações, os alunos receberam o certificado
contendo horas extracurriculares e tiveram seus resumos simples
publicados no Caderno de resumos do evento, os quais, inseridos
no currículo lattes, como se sabe, têm o valor de uma publicação.
Enfim, a experiência foi válida não só por contribuir para que
o aluno/professor em formação inicial atuasse de forma responsiva ativa (BAKTHIN, 2010) em sua própria formação, mas também
pelo envolvimento dos alunos em todas as etapas do processo
e pela satisfação com que desenvolveram as atividades e produziram conhecimento. Essa satisfação ficou bastante evidente
em muitos e-mails que os professores organizadores receberam
depois do evento, em que os alunos agradeciam pela oportunidade de participarem do Seminário e perguntavam quando seria
a segunda edição do evento para que, novamente, pudessem
atuar como apresentadores de pesquisas por eles desenvolvidas.
É pertinente destacar também que uma segunda edição do
evento aconteceu, nos dias 4 e 5 de julho/2018 (II Seminário de
Leitura e Produção de Textos da UFG/IISLPT), o qual manteve
exatamente a mesma proposta da edição aqui descrita, de forma
ampliada, em alguns aspectos, a saber:
1) ampliação do número de palestras, uma vez que no IISLPT
houve a apresentação de uma mesa-redonda, intitulada Estratégias de Leitura e produção de textos em contextos diversos
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com a participação dos professores Márcio Rogério Cano, Doutor
do Departamento de Estudos da Linguagem da Universidade
Federal de Lavras/MG, e da professora Adélia Freitas da Silva,
Mestra da Pontifícia Universidade Católica de Goiás/PUC-Goiás,
além da palestra da professora Doutora Márcia Cristina Hizim
Pelá, docente do ensino superior na Faculdade Alfredo Nasser
(UNIFAN ), em Goiás/Brasil e, ainda, Secretária Regional da SBPCGO (2017-2019).
2) ampliação do número de docentes colaboradores, considerando-se que todos os professores que ministraram a disciplina
Leitura e Produção de Textos, no 2º semestre/2018, participaram do projeto de extensão, adaptando seus planos de aula de
modo a levarem seus alunos a apresentarem trabalhos nos dois
dias do evento. Se o ISLPT aconteceu com a participação direta
de quatro docentes, a segunda edição contou com a adesão
(direta e indireta) de dez docentes, todos professores (efetivos
e substitutos) da UFG. Além dessa massiva adesão, houve ainda
ampliação e diversificação do Comitê Científico, que, além de
contar com os docentes da UFG, teve o apoio de oito pesquisadores de diferentes instituições brasileiras (Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira, Instituto Federal do Amazonas/Campus
Eirunepé, Universidade de São Paulo, Universidade Federal do
Espírito Santo, Universidade Estadual do Goiás).
3) ampliação ainda da modalidade Comunicação Oral, que contou
com a adesão de 94 trabalhos, perfazendo o total de 236 alunos
inscritos apenas para essa modalidade, o que exigiu que se fizessem três rodadas de comunicações orais, ao longo dos dois dias
do evento. Apesar de diminuição no número de apresentação
na modalidade Pôster (foram apenas 12 inscritos, envolvendo a
participação de 22 alunos), houve um grande fluxo de trabalhos
sendo apresentados nos dois dias, apesar de frequência baixa
nas palestras, talvez devido ao evento ter acontecido na última
semana de aula.
4) ampliação ainda do número de monitores (60 pessoas) que
participaram, voluntariamente, da organização do evento.
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5) lançamento do livro da aluna Gabrielly Silva (codinome Aureate), que autografou e distribuiu, no dia 5, concomitantemente
com a apresentação dos pôsteres, o seu livro de poesia Depois
do amar, o sofrer.

Com o propósito de demonstrar a materialidade das produções, na próxima seção, faz-se uma breve análise de títulos
de pesquisas sob a perspectiva da teoria da argumentação e da
perspectiva dialógica de Bakhtin.
ANÁLISE DE TÍTULOS DE PESQUISA FORMULADOS NO DECORRER DO
PROJETO DE LETRAMENTO

Nesta seção, faremos breve análise de títulos de dois dos
resumos apresentados pelos alunos no ISLPT-UFG. Ali teremos
pistas suficientes para evidenciar de que forma os discentes mergulharam nessa primeira experiência de letramento acadêmico
crítico e que, acreditamos, vai além da mera habilidade técnica
de escritura acadêmica - muitas vezes mecânica. Para isso, abordaremos aspectos relativos ao topos nos títulos dos trabalhos
desenvolvidos, como forma de salientarmos um aspecto absolutamente relevante nos estudos da argumentação (o topos/ os
topoï) e a possibilidade de leitura contestadora como forma de se
aprender a agir e a pensar por meio da escrita, objetivo precípuo
do evento aqui descrito.
A partir dos aspectos teóricos destacados na seção teórica
acerca dos topoï argumentativo e da polifonia em Ducrot e da
perspectiva dialógica de Bakhtin, vamos agora examinar dois
títulos de resumos que foram submetidos pelos alunos que participaram do ISLPT-UFG. A intenção é indicarmos a importância
da atividade de pesquisa para a formação de um profissional
reflexivo. Desse modo, selecionamos trabalhos de alguma forma
ligados à questão da licenciatura e a formação de professores,
no contexto de letramento acadêmico. A seguir, apresentamos
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o primeiro título, tentando, na análise, indicar de que maneira
os títulos analisados buscam contribuir para que o estudante de
primeiro semestre aprenda a agir e pensar por meio da escrita
acadêmica. Vamos aos excertos:
TEXTO 1:
TÍTULO DO RESUMO:
As principais motivações que geram o preconceito profissional sobre os professores de Ensino Básico e Médio

Ao produzirem o título do texto 1, os alunos-pesquisadores
basearam-se no topos arraigado socialmente de que não vale a
pena ser professor no Brasil. Esse topos conduziu os alunos ao
lugar comum (+p –q) quanto mais desprestígio relacionado à
profissão docente, menos respeito ela tem. O destaque de tal
“senso comum”, isto é, o de que “não vale a pena ser professor”
não foi resgatado ali pelo estudante como forma de reforçar tal
ideia. Muito pelo contrário. O trabalho proposto pelo estudante
surgiu como forma de compreender as razões pelas quais tal
discriminação ocorre. Ali o aluno-pesquisador abandona uma
postura resignada, isto é, sofrer calado o preconceito por estar
numa universidade num curso para o qual “sobram vagas” ou
mesmo num curso “para quem não consegue passar em nenhum
outro curso” (palavras relatadas pelos próprios alunos), para subverter tal pensamento doxal, isto é, arraigado nos “valores” (no
sentido perelmaniano) da sociedade brasileira e tentar achar uma
solução para tal problemática. Como sabemos, tal lugar comum
(+p –q) é fácil identificar em qualquer universidade brasileira,
basta ver o prestígio que cursos como medicina e direito têm
em detrimento da procura por cursos de licenciatura, no quesito
vagas por candidato.
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Queremos de fato destacar aqui que a evidenciação e questionamento daquele topos (+p –q) perpassa a simples tarefa
corriqueira de se levar o aluno a redigir um texto numa aula de
Leitura e Produção de Textos. Esse tipo de atividade pode levar o
estudante a perscrutar um tema e tentar compreender algum
problema social, por meio de uma pesquisa acadêmica, mesmo
que seja numa pesquisa breve, como as que foram elaboradas
no bojo do ISLT-UFG. A ideia ali foi justamente levar o aluno a
construir um conhecimento, e não simplesmente ensinar a receita de como se escreve um resumo acadêmico, numa aula sobre
gêneros acadêmicos mais preocupada com a forma do que com o
conteúdo. Desse modo, a não resignação do aluno ao questionar
os valores do senso comum, isto é, um topos, de algum modo
contribuiu para a construção da leitura crítica do mundo.
Na perspectiva bakhtiniana, os produtores desse enunciadotexto confrontam a sua própria voz com a voz de muitos que
reproduzem a crença de que a profissão de professor tem menor
valor do que outras profissões. Como o dialogismo de Bakhtin
ocorre entre discursos, e não entre interlocutores, percebe-se
no título em análise o discurso da ciência - investigativo, questionador - e o discurso do lugar comum, valorativo, assistemático, generalizante. Esse questionamento, contudo, não surgiu
do nada, mas das vivências dos alunos-pesquisadores situadas
historicamente.
O modo como o texto como um todo se organizou mostrou
de fato o confronto entre esses dois discursos, quando os alunos
apresentaram as motivações X, Y e Z como argumentos e concluíram que há preconceito profissional contra professores do
Ensino Básico e o problematizaram.
Na mesma linha, entendemos o segundo título destacado.
Vejamos:
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TEXTO 2:
TÍTULO DO RESUMO:
O papel dos cursos de licenciatura na formação de docentes leitores que contribuam na questão do desprestígio à
leitura por muitos jovens brasileiros do ensino fundamental e médio

Apesar da má redação do título do resumo (ali a proposta
não é “contribuir para o desprestígio”, mas combatê-lo), o resumo apresentado vai ao encontro do texto 1, isto é, questionar
um topos arraigado socialmente, segundo o qual A escola não
consegue estimular o gosto pela leitura ou Quanto mais docente
sem prática de leitura, menor o gosto de discentes pela leitura.
Uma vez identificados tais raciocínios que denotam valores sociais
sobre o fraco papel da escola no estímulo da leitura entre alunos
de ensino fundamental e médio, o estudante que se debruçou
sobre o projeto apresenta uma escrita no mínimo contestadora,
inclusive das relações de poder estabelecidas na academia. Há
sem dúvida uma problematização do locus comunis, socialmente
estabelecido (+p – q). Mesmo que o projeto elaborado pelo alunopesquisador em formação inicial seja a proposta de uma pesquisa
embrionária, tal atividade, vemos, possibilitou o despertar do
pensamento crítico do licenciando.
Para Bakhtin (2010), o dialogismo possui uma força centrífuga, ou seja, o texto e o discurso buscam a descentração de
si mesmos e constituem resposta a outros textos e discursos.
Nesse processo, não há neutralidade das vozes, mas elas têm
uma dimensão política e funcionam no âmbito do exercício do
poder. O título do trabalho de pesquisa dos alunos-professores
apresenta essas características. A voz que enuncia é a de alguém
que assumiu o papel social de professor e fala a partir desse papel,
dando pistas de que a pesquisa científica pode mostrar como
os cursos de licenciatura, dos quais é integrante, podem formar
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professores-leitores e contribuir para conferir maior prestígio à
leitura no Ensino Básico. É uma atitude responsiva ativa a outra
voz discursiva que revela a carência de professores-leitores e,
consequentemente, a falta de desejo dos alunos dos ensinos
Fundamental e Médio de praticarem leitura. A dimensão política
do título da pesquisa reside na apresentação de uma solução - professores- leitores - para o enfrentamento de um problema social.
Em suma, os breves exemplos nos parecem suficientes para
reiterarmos a perspectiva precípua do ISLPT-UFG, que foi a de
engajar os graduandos, desde o seu primeiro semestre, na busca
da leitura e escrita críticas. Nesse sentido, buscou-se ir além do
mero fornecimento de receitas acadêmicas de enquadramento de
textos em gêneros discursivos diversos. Desse modo, na atividade
aqui destacada (elaboração de resumo acadêmico), o objetivo
central não foi a elaboração do resumo em si, mas o levantamento e problematização de uma questão relevante, por meio
do questionamento do senso comum que, por sua vez, culminou
na elaboração não só se um resumo simples, mas de um plano
de trabalho, de um resumo expandido, de uma apresentação
oral ou na elaboração de um pôster e, em alguns casos, até na
elaboração de um artigo acadêmico. Não por acaso, acreditamos,
os alunos tornaram-se, mesmo que de forma inicial, produtores
de conhecimento e não apenas consumidores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do Projeto de Letramento no decorrer da disciplina Leitura e Produção Textual, que culminou na realização
do evento Seminário de Leitura e Produção Textual da UFG,
permitiu-nos mediar e orientar os alunos em formação inicial
para a docência em três importantes aspectos:
1. familiarização com os gêneros acadêmicos;
2. circulação social dos textos por meio do evento científico;
3. produção de leitura e escrita críticas.
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Os resultados revelaram que, no decorrer do processo, os
alunos mostraram-se motivados em produzir textos de qualidade,
tendo em vista que haveria publicação e plateia para assisti-los
apresentando os trabalhos de pesquisa em comunicações orais
ou por meio de pôsteres. E, mais do que isso, os alunos revelaram
prazer em encontrar uma temática relevante para fazer pesquisa
e em experienciar a descoberta de algo novo ao analisarem os
dados que coletaram.
Isso comprova que a perspectiva dos Letramentos Acadêmicos (STREET, 2010a, 2010b, 2010c) tem sua validade para
professores em formação inicial, porque atua, como já dissemos,
nos níveis epistemológico e identitário. Epistemológico, porque
coloca o aluno-professor em contato com a temática que se
propôs desenvolver, com pesquisas desenvolvidas por reconhecidos cientistas da linguagem, com a pesquisa desenvolvida por
outros alunos-professores e com alguns gêneros acadêmicos
relacionados à pesquisa científica. Identitário, porque as leituras
e as escrituras produzidas são socialmente situadas, conferem ao
aluno-professor maior autonomia em sua construção profissional
e prepara-o para as relações de poder, desenvolvendo uma escrita
contestadora e crítica, tal como a análise dos topoï argumentativo
e do dialogismo nos mostrou na seção 3.
Enfim, por acreditarmos na validade da proposta, propusemos a segunda edição do evento (IISLPT) para que novos
professores em formação inicial tenham acesso a uma prática de
letramento que não tem um fim em si mesma, mas que prevê a
construção de sentidos socialmente situados e críticos, a formação da identidade, o (re)conhecimento das relações de poder e
a construção da autoridade profissional.
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CAPÍTULO 3
A FORMAÇÃO INICIAL EM LETRAS E O
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
LINGUÍSTICAS POR MEIO DOS GÊNEROS TEXTUAIS
Andreia Rezende Garcia-Reis
Andressa Barcellos Correia da Silva
INTRODUÇÃO

As reformas no ensino de língua materna começaram na
Europa nos anos 60 e sabe-se que elas decorreram a partir de
demandas sociais e políticas, pois havia uma constatação do relativo fracasso dos métodos que eram utilizados no ensino, além
do avanço nas pesquisas das ciências da linguagem. Bronckart
(2010, p. 164) afirma que nessas reformas “o objetivo central, de
ordem político-social, era, portanto, o de aumentar a eficácia do
ensino de línguas”. Para atingir esse objetivo central, Bronckart
(2010) aponta que nessa reforma buscaram diversificar os textos
em sala de aula e isso “consistiu na introdução nos programas de
novos gêneros de textos, que se acreditava que os alunos deveriam dominar em sua vida pessoal e profissional futura” (p. 167).
No Brasil, após uma demanda social, ocorreu uma revisão
dos currículos e, com isso, em 1997 e 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais foram publicados e é possível afirmar, ainda,
que esses documentos contribuíram também para uma ampla
divulgação da reforma do ensino no cenário brasileiro. Nesse
sentido, uma das principais finalidades dos PCN – LP:
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[...] é constituir-se em referência para as discussões
curriculares da área – em curso há vários anos em
muitos estados e municípios – e contribuir com
técnicos e professores no processo de revisão e elaboração de propostas didáticas (BRASIL, 1998, p.13).

É relevante ressaltar que os PCN-LP (1998) reconhecem a importância da escola para promover o letramento e ainda indicam
que, após anos de estudos, o aluno deverá ser capaz de fazer o
uso adequado da língua em diversos contextos:
Considerando os diferentes níveis de conhecimento
prévio, cabe à escola promover sua ampliação de
forma que, progressivamente, durante os oito anos
do ensino fundamental1, cada aluno se torne capaz
de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de
produzir textos eficazes nas mais variadas situações
(BRASIL, 1998, p.19).

Para que o aluno desenvolva essas capacidades e, além disso,
para que a promoção do letramento seja efetivada, é:
[...] necessário contemplar, nas atividades de ensino,
a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em
função de sua relevância social, mas também pelo
fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas (BRASIL,
1998, p. 23).

Dessa forma, ao buscar uma diversificação dos textos a serem trabalhados em salas de aula da escola básica, é importante
uma introdução de novos gêneros de textos nos programas e
currículos, sendo eles o objeto de ensino e aprendizagem nas
aulas de Língua Portuguesa. Por isso, é necessário que o docente
1
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saiba escolher os conteúdos a serem trabalhados e que consiga
adaptá-los nos quadros dos programas e nas metodologias.
Portanto, para que os objetivos da reforma e os dos PCN-LP sejam alcançados, faz-se urgente refletir sobre a formação inicial
do professor, uma vez que são esses profissionais que poderão
auxiliar na construção de um ensino a partir de tais orientações
presentes nos documentos.
Ao nos debruçarmos sobre os documentos orientadores do
ensino de Língua Portuguesa e acompanharmos a formação do
curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, sentimos
a necessidade de pesquisar o quanto o Projeto Pedagógico do
Curso de Letras/UFJF compromete-se em formar um aluno que
desenvolva e aprimore capacidades de uso e de ensino da língua
com base nos gêneros textuais. Para cumprir esse objetivo, foi
proposta e desenvolvida uma pesquisa, de caráter documental,
nas Diretrizes Curriculares de Formação de Professores (2015), no
Parecer das Diretrizes para o curso de Letras (2001) e no Projeto
Pedagógico do curso de Letras/UFJF (2014), além dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997, 1998) e de
autores que vêm pesquisando tanto a formação de professores
quanto o ensino de língua em contextos educacionais.
Este artigo apresenta as considerações sobre a pesquisa
realizada, os pressupostos teóricos e metodológicos adotados,
uma análise dos documentos investigados e palavras finais, entendidas aqui como provisórias, sobre o estudo.
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

As pesquisas desenvolvidas no interior do Núcleo Fale/
FACED/UFJF2 vêm assumindo, nos últimos anos, orientações do
interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 2006; MACHADO,
2

O Núcleo Fale – Formação de professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino – é um núcleo
da Faculdade de Educação da UFJF que, desde 2004, desenvolve ações de pesquisa, ensino
e extensão na área da linguagem.

65

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

2009). Para essa perspectiva teórica, as pesquisas em ciências
humanas deveriam ser, ao mesmo tempo, teórico-práticas, pois
voltam-se para problemas concretos e, também, contribuem com
as áreas de conhecimentos, agregando novos saberes. Assim é que
entendemos as pesquisas realizadas pelo Núcleo Fale, no interior
do qual buscamos pesquisar práticas de ensino de língua atreladas
à formação de professores e às próprias práticas de linguagem.
Muitos dos trabalhos de pesquisa que se utilizam desse
aporte teórico, ou mesmo de outros, vêm se dedicando à análise
de propostas curriculares (ROSA, 2015; LEAL e SANTANA, 2015)
para, a partir delas, compreender e estudar, quando for o caso,
as práticas de professores e alunos no interior da sala de aula
quanto ao processo de ensino e de aprendizagem linguística.
Nesta seção, vamos mostrar as concepções de currículo adotadas
e, mais a frente, aspectos da prática de linguagem e sua relação
com a formação docente.
CURRÍCULO E EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL

As experiências de ensino que os estudantes têm no interior
de um curso de graduação não podem ser consideradas neutras,
pois são, na verdade, fruto das escolhas, concepções, planejamentos e tomadas de decisões dos professores responsáveis
pelo curso. Nossa trajetória no campo da educação nos leva a
saber que existem documentos oficiais em que são verbalizadas
essas posições, de modo mais ou menos explícitas, quase sempre denominados de currículo, propostas curriculares, projetos
pedagógicos, entre outros.
Em seu trabalho, Moreira assume que há várias compreensões para o termo currículo e, dentre elas, há:
[...] os que associam currículo a conteúdos e os que
veem currículo como experiências de aprendizagem. Outras concepções apontam para a ideia de
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currículo como plano, como objetivos educacionais,
como texto e, mais recentemente, como quase sinônimo de avaliação (MOREIRA, 2000, p.2).

Portanto, se faz necessário integrar os diversos elementos
de cada uma das concepções e ainda “considerar o conhecimento como a matéria prima do currículo” (MOREIRA, 2000, p.2).
A definição de currículo que mais se assemelha aos estudos
relatados neste trabalho está em Moreira e Candau (2007), ao
afirmarem que:
[...] estamos entendendo currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do
conhecimento, em meio a relações sociais, e que
contribuem para a construção das identidades de
nossos/as estudantes. Currículo associa-se, assim,
ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos
com intenções educativas (MOREIRA e CANDAU,
2007, p.18).

Além disso, entende-se ainda, para este trabalho, que os currículos ou projetos pedagógicos dos cursos de formação inicial,
sobretudo os das licenciaturas, devem conter as experiências e
as práticas docentes, os conhecimentos teóricos e práticos e também os modos de transpor esses conhecimentos didaticamente.
Assim sendo, acredita-se que:
Todo currículo de Licenciatura deveria ter como
prioridade a formação de professores e colocar
como linha mestra a busca pela formação de um
profissional capacitado para exercer seu ofício,
assim como a formação dos médicos, advogados,
engenheiros. A universidade não deveria ser apenas um lócus de teorização para o professor, mas
também a “oficina” que ensinasse uma profissão
(BARROS, 2010, p. 204).
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A partir de então, defendemos que, no texto do projeto
pedagógico de um curso de formação de professores, deverá
constar o tratamento dos conteúdos a serem objeto de seu trabalho futuro e a transposição desses conteúdos para o espaço da
sala de aula da educação básica, bem como também o tratamento
de saberes didático-metodológicos, discussões sobre as relações
entre professor e alunos, de políticas sobre o campo educacional
e de ensino de língua, dentre outros.
FORMAÇÃO VOLTADA PARA A PRÁTICA DISCURSIVA

Faz parte do senso-comum que a experiência é fundamental
na vida dos seres-humanos, mas essa experiência não se aplica
apenas às vivências do dia a dia. É importante pensar que a experiência com a linguagem também é fundamental, pois é com
ela, e com os conhecimentos/saberes, que se aprimoram o seu
uso e a sua adequação. Marinho (2010) argumenta em favor da
experiência com os gêneros textuais para a conquista de uma
interação verbal bem sucedida. Para a autora, ao nos comportarmos socialmente, fazemos uso dos gêneros textuais, de modo a
promover a interação.
A concepção de gênero por nós adotada alinha-se à perspectiva sociointeracionista, segundo a qual todo texto pertence a
um determinado gênero, oral ou escrito, uma ação de linguagem
subordinada a um contexto social e interacional (BRONCKART,
2006; 2010).
Nessa perspectiva, as pessoas são inseridas em práticas
de gêneros textuais ao inserirem-se em contextos sociais nos
quais a linguagem tem forte presença. Para além da inserção
social, que ocorre naturalmente com todos nós, os alunos que
cursam a licenciatura em Letras devem ser inseridos em práticas
linguageiras em que poderão vivenciar a produção e a recepção
de textos de variados gêneros, pois serão eles que promoverão,
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em contextos de ensino, novas aprendizagens linguísticas de
seus alunos e também os auxiliarão em experiências mais bem
sucedidas com a língua. Por essa razão, compartilhamos os questionamentos a seguir:
[...] por que não nos interrogamos sobre o que fazemos ou que propomos a esses professores, nos
cursos de formação, quando se trata de trabalhar
com a leitura e com a escrita? Se há problemas com
esse professor, em que medidas as instituições de
formação também são responsáveis por eles? (MARINHO, 2010, p. 374).

Tais questionamentos fazem-se importantes a partir do
momento em que as pesquisas sobre o ensino de língua (LEAL e
SANTANA, 2015; ROSA, 2015; MAGALHÃES, GARCIA-REIS e FERREIRA, 2017) e os documentos que orientam seu ensino, como os
PCN-LP por exemplo, consideram como conteúdo as práticas de
leitura, escuta, escrita e fala, associadas às atividades de análise
linguística, a partir da variedade textual. Ora, se os conteúdos
a serem ensinados são do domínio prático, acreditamos que a
formação inicial também possa ou deva ser. Acreditamos numa
formação que contribua para o afastamento de ideias muito disseminadas, como aquelas que consideram o professor um mero
transmissor do conhecimento, um missionário e até mesmo um
quebra-galho, e, parafraseando Gatti (2010), buscar a formação
de um profissional capacitado para propor soluções em sua ação,
ao mobilizar diferentes recursos.
Também alinhada a essas questões, Kleiman afirma que:
Isso implica, da perspectiva do ensino, que é relevante, na formação do professor, a capacidade de
atualizar, com base na prática social, seus conhecimentos sobre o funcionamento dos gêneros como
elementos orientadores da prática de produção
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textual dos seus alunos. Para fazer isso, o professor
precisa de amplos e diversificados conhecimentos
lingüísticos, como, por exemplo, sobre o funcionamento dos textos (KLEIMAN, 2008, p.494).

Para que o aluno da educação básica seja capaz de produzir
um texto – oral ou escrito, considerando vários critérios, desde
aqueles mais diretamente relacionados ao nível do discurso e da
situação de comunicação, como aqueles mais voltados ao interior
do texto, numa abordagem descendente (BRONCKART, 2010) –,
o professor precisa de conhecimentos específicos sobre os gêneros textuais para orientá-lo e conduzir o processo de ensino,
e, para que isso aconteça, a formação inicial deve possibilitar ao
futuro professor a experiência de leitura, escrita, fala e escuta
de diferentes gêneros.
Além dos conhecimentos específicos sobre os textos, a
formação inicial também deve possibilitar experiências de transposição didática, pois “[...] a atividade de trabalho do professor
tem por objetivo a criação de um meio propício à aprendizagem
e ao desenvolvimento dos alunos” (MACHADO, 2009, p.51).
Para a autora, o termo transposição didática não se refere pura
e simplesmente à aplicação de uma teoria ao contexto de ensino, pois os conteúdos, com o objetivo de serem ensinados e
transformados em conhecimentos pelos alunos, sofrem rupturas,
transformações e deslocamentos, atividades a serem realizadas
pelo professor, a partir de sua formação e atuação profissional.
Entretanto, Machado (2009) ressalta que se faz necessário
refletir sobre a seleção dos conteúdos a serem transpostos, pois
trata-se de um processo complexo. É importante considerar,
para essa seleção, os objetivos do ensino a serem alcançados, as
práticas de linguagem desenvolvidas e também as capacidades
práticas que os alunos devem desenvolver. Quando, no curso de
formação inicial, teoria e prática são trabalhadas separadamente,
esse futuro professor terá dificuldades para realizar a transposição
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didática e, assim, há um grande risco de ele recorrer a estratégias
tradicionais, as quais muitas vezes não articulam o uso da língua
e sua reflexão às práticas de ensino.
A partir dessas noções esclarecidas, ressaltamos a importância da formação inicial para os professores de língua materna, uma
vez que é esse profissional que contribuirá na inserção dos seus
alunos na sociedade letrada e que realizará ações de mediação
da aprendizagem na sala de aula. Com isso, pode-se perceber
que o professor é um dos pilares do ensino e a sua formação
deve ser sólida, preparando-o, mesmo que de modo inicial, para
o cumprimento dessa tarefa.
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Este artigo é fruto de pesquisas realizadas durante parte
dos anos de 2015 e 2016, no projeto de pesquisa “Formação de
professores e Ensino de Língua Portuguesa: reflexões sobre a
prática da linguagem por meio dos gêneros textuais”, no grupo
de pesquisa Interação, Sociedade e Educação (CNPq), ligado ao
Núcleo Fale, da Faculdade de Educação da UFJF.
A metodologia utilizada foi a leitura e a análise de documentos oficiais que embasam o ensino básico e o superior e, a
partir disso, foi verificado o que o Projeto Pedagógico do curso
de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora propõe sobre
a formação inicial dos estudantes, especificamente quanto às
práticas de uso, reflexão e aprendizagem dos gêneros textuais.
Baseada em Moreira e Caleffe (2006, p.74-75), essa pesquisa
é caracterizada como documental, em que “a fonte de coleta de
dados está restrita a documentos, escritos ou não” e segue os
seguintes passos: “a) determinar os objetivos da pesquisa; b)
escolher os documentos; c) acessar os documentos d) analisar
os documentos; e e) redigir o relatório”. Logo, a pesquisa pode
ser denominada de documental, uma vez que foram exatamente
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esses os passos que o trabalho seguiu, sempre em articulação a
leituras e estudos teóricos sobre a temática investigada.
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Este trabalho foi realizado, como já citado anteriormente,
através de uma pesquisa documental que analisou documentos
oficiais que embasam o ensino básico e superior, a saber: os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN-LP),
publicados em 1998, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação em nível superior (cursos de licenciatura, cursos
de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada, de 2015, o Parecer
sobre as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras de 2001
e o Projeto Pedagógico do curso de Letras da UFJF, implantado
em 2014.
O objetivo com essa análise foi o de comparar os três documentos oficiais selecionados com o PPC-Letras, a fim de observar
se há uma coerência entre os textos com relação às práticas
discursivas em diferentes gêneros textuais, e também o que eles
revelam sobre o ensino de língua a partir dos gêneros.
DOCUMENTOS OFICIAIS QUE ORIENTAM O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Em 1998, ano em que foram publicados, os Parâmetros
Curriculares Nacionais-LP voltados para o segundo segmento do
Ensino Fundamental já afirmavam que o nível de exigência de
leitura e de escrita é crescente e, por causa dessa demanda, os
métodos de ensino devem ser revistos. Com base nesse argumento, é previsto que o ensino não pode ser pautado em estratégias
tradicionais – que têm como foco a análise descontextualizada
de letras, sílabas, palavras, sintagmas e frases – cuja ênfase é o
ensino da gramática. Tratadas desse modo, essas estratégias não

72

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

acrescentam na ampliação da capacidade discursiva dos estudantes, exigida pela efetiva participação em sociedades letradas, e,
por isso, os PCN-LP garantem que a unidade básica do ensino
só pode ser o texto, mas como todo texto se organiza dentro
de um determinado gênero, o objeto de ensino passa a ser o
gênero textual:
Os textos organizam-se sempre dentro de certas
restrições de natureza temática, composicional e
estilística, que os caracterizam como pertencentes
a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de
gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada
como objeto de ensino (BRASIL, 1998, p. 23).

Para que esse objetivo seja alcançado, a formação inicial do
professor precisa possibilitar que o graduando tenha contato com
os diversos conteúdos ensináveis e, por isso, o contato com os
gêneros textuais é fundamental.
Já mais recentemente, em 2015, há a publicação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação em nível
superior e para a formação continuada, nas quais é apontado
que o egresso de um curso de licenciatura precisa “dominar os
conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teóricometodológicas do seu ensino” (BRASIL, 2015, Art. 8º - IV). O
documento menciona também que os cursos de formação
inicial devem integrar esses três núcleos principais: I- núcleo
de estudos de formação geral; II- núcleo de aprofundamento e
diversificação de estudos das áreas de atuação profissional; IIInúcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular.
Nos núcleos I e II, há a afirmação de que é necessário o uso de
textos e no núcleo III de que é fundamental a apropriação de
recursos de linguagem através de atividades de comunicação e
expressão. Ao caracterizar cada um dos núcleos, as Diretrizes
apontam para a articulação e oferta aos graduandos de espa-
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ços formativos que possibilitem a aquisição de capacidades
relacionadas ao uso da linguagem e também à prática docente.
É importante ressaltar que esse documento não cita especificamente os gêneros textuais, porém menciona a “obrigatoriedade”
da utilização de textos e de atividades com a linguagem, que
podem ser realizadas por meio dos gêneros.
Em consonância com esses dois documentos analisados,
o Parecer sobre as Diretrizes Curriculares para os cursos de
Letras, de 2001, reitera que o graduado em Letras deverá possuir múltiplas competências e habilidades e, para isso, o curso
deve contribuir para o seu desenvolvimento. Entre as diversas
competências e habilidades apontadas como fundamentais para
o graduado em Letras, está o “domínio dos conteúdos básicos
que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio” (BRASIL, 2001, p.30). O documento
ainda preconiza que no curso devem estar os conteúdos que os
futuros profissionais utilizarão nas suas práticas e, assim sendo,
devem “ser incluídos os conteúdos definidos para a educação
básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas
que as embasam” (BRASIL, 2001, p.31). A partir dessa leitura,
percebe-se que esse documento, que regulamenta os cursos
de Letras no Brasil, reconhece a necessidade da formação
inicial propiciar ao aluno o domínio dos conteúdos que serão
ensinados e, com base nos PCN-LP, esses conteúdos devem ser
as práticas de linguagem com os diferentes gêneros textuais,
materializados em textos.
Em vista disso, percebe-se que há uma coerência quanto a
esse aspecto entre esses três documentos analisados, uma vez
que após essa análise fica bastante claro que o objeto de ensino
devem ser os gêneros textuais e a formação inicial do professor
precisa corresponder a essa demanda.
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O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LETRAS (PPC-LETRAS)

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras da Universidade
Federal de Juiz de Fora (PPC-Letras), implantado em 2014, abarca
os cursos de Licenciatura e Bacharelado oferecidos pela Faculdade
de Letras e foi o principal objeto de análise deste trabalho.
Um aspecto interessante do documento é que já no início
do texto é mencionado como busca formar seus profissionais e
destaca que o curso de Letras capacita os seus alunos à realização
da transposição didática:
[...] o curso de Licenciatura em Letras da UFJF, mais
que formar analistas de linguagens com proficiência de uso linguístico em português e/ou língua
estrangeira moderna ou clássica, tem preparado
profissionais capacitados à transposição didática de
tais conteúdos nos diversos contextos educacionais,
de forma reflexiva (UFJF, 2014, p. 7).

Ou seja, o documento deixa claro que é importante que o
graduando saiba realizar a transposição didática e que o curso
de Letras o prepara para essa realização. No entanto, nos programas das disciplinas, ementas e referências do PPC-Letras, esse
conhecimento da transposição didática não aparece de forma
explícita, o que gera, então, uma incoerência no próprio texto
do documento.
Outro aspecto importante de ser ressaltado é que o documento confirma a importância do professor de língua na
sociedade, pois é ele quem tem a capacidade de diagnosticar
problemas de leitura e escrita e ainda propagar os saberes que
são fundamentais, como a seguir:
[...] o professor da área de linguagem é o profissional
mais apto a diagnosticar e resolver problemas nas
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áreas de leitura e escrita, bem como a implementar
programas de ensino de línguas que levem à abertura de fronteiras culturais e científicas, saberes que
são fundamentais para o processo de aprendizagem
em todos os campos do conhecimento (UFJF, 2014,
p. 7).

Além dessa importância, mencionada no documento, que o
graduado em Letras possui, Machado (2009, p. 58) ainda destaca
uma série de contribuições que os profissionais da área da linguagem podem oferecer à educação e às práticas de ensino de língua,
atuando “[...] como colaboradores efetivos para a compreensão
da atividade educacional e para o processo de transposição didática [...]”. Segundo a autora, outra atuação bastante significativa
dos linguistas é posicionarem-se crítica e analiticamente tanto
quanto aos documentos prescritivos – como é o caso dos PCNLP – quanto ao modo como eles são transpostos didaticamente.
Com relação à atuação do professor nas práticas de ensino
de língua, tanto o PPC-Letras quanto as Diretrizes (2015) mencionam a mediação didática como uma dimensão a ser abordada
ao longo do curso:
[...] as novas perspectivas consagram, portanto, o
conceito de que não é papel da docência a mera
transmissão de informação para o aluno, o qual é
cada vez mais desafiado a ocupar a posição de sujeito de um processo de construção de conhecimento
intermediado pelo professor3 (UFJF, 2014, p. 8).
[...] cotejamento e análise de conteúdos que balizam e fundamentam as diretrizes curriculares pra
a educação básica, bem como de conhecimentos
específicos e pedagógicos, concepções e dinâmicas didático-pedagógicas, articuladas à prática e à
experiência dos professores das escolas de educação básica, seus saberes sobre a escola e sobre a
3
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mediação didática dos conteúdos4 (BRASIL, 2015,
Art. 7º - VII).

Como podemos perceber pelas citações anteriores, esses
documentos definem uma conduta a ser colocada em prática
pelo futuro professor, na qual esse profissional é o mediador da
aprendizagem dos alunos em sala de aula, e esse papel se faz
necessário para a construção de conhecimento. A partir dessa
perspectiva, os documentos deixam de lado uma visão que já foi
muito disseminada: a de que o professor é um mero transmissor
de informações e conteúdos.
Uma questão que merece atenção é quando o documento
cita as disciplinas e por quais departamentos elas são oferecidas, pois se presume que a Faculdade de Educação é a principal
responsável pela formação pedagógica do graduando de Letras:
As disciplinas de formação pedagógica para os
alunos de Licenciatura são oferecidas pelo Departamento de Educação, vinculado à Faculdade de Educação, e o seu Estágio Supervisionado é realizado,
prioritariamente, no âmbito do Colégio de Aplicação
João XXIII e das escolas de Ensino Fundamental e
Médio conveniadas à UFJF (UFJF, 2014, p. 14).

Nesse sentido, é importante refletir que uma união entre
esses dois departamentos, Letras e Educação, cada vez mais
constante e necessária, propiciaria uma formação docente mais
sólida a esse futuro profissional. Quanto a este aspecto, o Departamento de Letras também tem ofertado um conjunto de
oficinas que têm como objetivo a formação para a docência dos
graduandos, conforme consta no PPC.
As disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado I e
II, acompanhadas pelas de Reflexões sobre a atuação no espaço
4
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escolar I e II, oferecidas pelo Departamento de Educação da UFJF,
estabelecem uma parceria entre os professores que ministram as
disciplinas na Faculdade de Educação e os professores de Língua
Portuguesa do Colégio de Aplicação João XXIII, e, segundo as
próprias professoras de Língua Portuguesa do colégio,
Essa é uma parceria que vem dando certo há bastante tempo, graças não apenas às afinidades na
concepção de ensino e de língua que embasam os
programas das duas unidades5, mas também à disposição dos docentes envolvidos em fazê-la funcionar
[...] (LIMA e NOGUEIRA, 2016, p. 26).

O que se percebe é que há uma aproximação das concepções
de língua, de ensino e de objetivos de ensino de língua entre os
professores mais diretamente responsáveis pelas disciplinas da
área de ensino de Língua Portuguesa da Faculdade de Educação
e os professores que supervisionam os estágios. Com isso, os
graduandos que realizam o estágio obrigatório no Colégio de
Aplicação João XXIII contam com uma orientação fundamental
para a sua formação.6
Ainda nessa perspectiva, o PPC-Letras menciona que o egresso do curso deverá possuir: “[...] domínio dos conteúdos básicos,
abordagens, métodos e técnicas pedagógicas que são objeto dos
processos de ensino e aprendizagem nos ensinos fundamental
e médio” (UFJF, 2014, p. 17). Porém, em um total de 3075 horas
da graduação em Letras, distribuídas em atividades de ensino,
práticas, estágio e atividades complementares, apenas 550 horas7
são destinadas aos conteúdos específicos para a docência, o que
não chega a 20% da formação inicial. Assim, como mostramos
5
6
7
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em Garcia-Reis (2017), falta ao documento uma proposta mais
robusta no sentido de formar os professores de língua portuguesa, dando-lhe mais coerência entre os apontamentos no perfil do
egresso e as disciplinas e sua carga-horária.
Gatti e Nunes (2009) fizeram um estudo sobre a composição
das grades curriculares dos cursos de Licenciatura em Letras e
constataram que a maioria das disciplinas obrigatórias:
[...] está relacionada aos “Conhecimentos específicos da área”, correspondendo a 51,6% do total.
Das demais categorias de análise propostas, 15,4%
dizem respeito a “Outros saberes”, 10,5% são “Conhecimentos específicos para a docência”, 8,5%
a “Fundamentos teóricos” e 12,7% dividem-se de
forma semelhante entre “Conhecimentos relativos
aos sistemas educacionais”, “Pesquisa e TCC” e
“Atividades complementares” (GATTI e NUNES,
2009, p. 64).8

Esse dado, em negrito, que Gatti e Nunes (2009) constataram, vai ao encontro do que ocorre no PPC-Letras, uma vez que
o curso oferece pouco tempo para os conhecimentos específicos
para a docência, como já citado anteriormente, e isso demonstra
que a formação docente é insuficiente, já que pouco tempo é
destinado a essa questão. Percebe-se que há uma preferência em
formar especialistas na área ao invés de formar professores, e
sobre esse aspecto, Gatti e Nunes (2009, p.77) denunciam que “a
maioria das instituições revelam tendência para a concentração
maior da carga horária no núcleo de disciplinas da formação
específica, em detrimento da formação para docência”. A partir
disso, o estudo coordenado pelas autoras esclarece que deve
existir um equilíbrio entre a formação específica e a formação
docente, pois “desequilíbrios nessa relação podem conduzir formações pouco sólidas, seja na especificidade disciplinar, seja na
8
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área educacional. Às vezes, como está mencionado neste estudo,
quase inexiste a formação para docência [...]” (p.78).
Em um texto posterior, Gatti, ainda trazendo reflexões sobre
a formação de professores no Brasil, chega à conclusão de que:
[...] é necessária uma verdadeira revolução nas
estruturas institucionais formativas e nos currículos da formação. As emendas já são muitas. A
fragmentação formativa é clara. É preciso integrar
essa formação em currículos articulados e voltados
a esse objetivo precípuo. A formação de professores
não pode ser pensada a partir das ciências e seus
diversos campos disciplinares, como adendo destas
áreas, mas a partir da função social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o conhecimento
acumulado e consolidar valores e práticas coerentes
com nossa vida civil (GATTI, 2010, p.1375).

A autora também destaca que há uma forte tradição disciplinar que leva aos futuros docentes uma formação mais específica ao invés de uma formação voltada para sua prática e para
as demandas sociais e gerais da escola básica. Sobre isso, Gatti
garante que:
A formação de professores profissionais para a
educação básica tem que partir de seu campo de
prática e agregar a este os conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas necessárias,
sobretudo por se tratar de formação para o trabalho
educacional com crianças e adolescentes (GATTI,
2010, p. 1375).

Ressaltamos que o estudo acima mencionado é fundamental
para compreendermos o que está realmente acontecendo nos
cursos de formação de professores no Brasil, pois se sabe que
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ainda há dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem
da leitura e da produção textual pelos alunos da escola básica
e a formação inicial, acreditamos, é um dos pilares para que
tenhamos uma oferta de ensino mais qualificada.
Um último aspecto a ser ressaltado neste texto diz respeito
ao trabalho específico com as práticas de linguagem no interior do
curso de Letras. O documento analisado destaca que o licenciado
em Letras deverá possuir diversas capacidades e competências e
entre elas a “capacidade de formar leitores proficientes de textos
de diferentes gêneros em língua portuguesa.” (UFJF, 2014, p. 24).
Ou seja, o PPC-Letras reconhece que o futuro professor trabalhará com textos de diversos gêneros textuais em sala de aula,
entretanto, para isso, é necessário que a formação inicial não
apenas reconheça e aponte para essa capacidade, mas assegure
o conhecimento e o contato com esses gêneros, por meio de
atividades de leitura, escuta, produção e análise sobre a língua
em situações reais de comunicação.
A partir da leitura e análise do PPC-Letras, constata-se que
no documento há menção que o objetivo do curso é a formação
de um licenciado que deverá possuir capacidades de formar usuários proficientes em língua portuguesa e leitores de diferentes
gêneros, afirmação também presente nos documentos oficiais
anteriormente mencionados e, por isso, é possível constatar que
nesse aspecto há uma coerência entre eles. Porém, nas ementas,
programas e referências do PPC-Letras, esse objetivo não aparece
de modo explícito, indicando uma incoerência com o seu próprio
texto e ainda uma formação fragilizada quanto a este aspecto.
PALAVRAS FINAIS PARA REFLEXÃO...

A partir da pesquisa aqui relatada, considera-se pertinente
refletir sobre as mudanças nas ementas, programas e referências
do Projeto Pedagógico do Curso de Letras da Universidade Federal
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de Juiz de Fora, para que dessa forma ele fique mais coerente
com o seu próprio texto e com os documentos que embasam
o ensino de língua no Brasil, sobretudo quanto à oferta de uma
graduação mais comprometida com a formação do docente de
língua portuguesa.
Quando as pesquisas na área de ensino de língua e também
os documentos oficiais que trazem orientações para o ensino
dessa disciplina são incisivos ao afirmar que somente as práticas
de uso e reflexão sobre o uso levarão ao aprimoramento e à conquista de novas capacidades linguísticas, não podemos nos furtar
de oferecer, na formação inicial, disciplinas ou outros espaços
de formação que privilegiem atividades práticas e experiências
concretas com a prática da linguagem pelos estudantes. Nesse
sentido, sinalizamos para a possibilidade de revisão e adequação
de alguns elementos do projeto pedagógico estudado, com vistas
ao seu aperfeiçoamento e direcionamento a uma formação docente que se aproxime ainda mais das necessidades apontadas pelas
atuais diretrizes de formação de professores e dos documentos
que orientam o ensino de língua portuguesa nas escolas.
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CAPÍTULO 4
HOJE ME SINTO MAIS CONFIANTE COM O
ASSUNTO TECNOLOGIA EM SALA DE AULA:
LETRAMENTO MIDIÁTICO CRÍTICO NA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
Dorotea Frank Kersch
Renata Garcia Marques
PARA COMEÇO DE CONVERSA

Vivemos em um mundo mediado por textos e pela linguagem
da Web (2.0, 3.0, 4.0...) a qual oportuniza aos usuários novos
espaços de escrita e novas formas de leitura, ressignificando a
comunicação propiciada pelas tecnologias digitais (TD). Como
consequência dessas mudanças na sociedade contemporânea, é
preciso que repensemos urgentemente os processos de leitura e
de escrita no século XXI, enquanto práticas sociais no contexto
escolar e que o extrapolem. Os professores dos ensinos básico e
superior, como maiores agentes de letramento, estão implicados
nesse contexto digital com a responsabilidade de formar cidadãos
críticos, éticos e responsáveis.
Assim, rever nosso papel de formadores, para ajudar os
nossos professores em formação a ressignificarem suas crenças
sobre o que seja ler e escrever no século XXI; trabalhar com
metodologias ativas, exercitando ‘linguagem como interação’
(oferecendo feedback constante); fomentar a constituição de
comunidades de prática em nossas aulas, de modo que os alunos
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se engajem efetivamente nas atividades (e não apenas façam as
tarefas), e possam construir sua identidade por afinidade (GEE,
2000), nos faz pensar na forma como trabalhamos as dimensões
da linguagem na sala de aula e como oportunizamos espaços de
aprendizagem para a formação cidadã numa sociedade em que
o acesso à tecnologia está cada vez mais facilitado, tornando
nossas relações ubíquas, híbridas, (inter)ativas e participativas.
A educação esperada para este século pauta-se no desenvolvimento de novas competências, também digitais e sociais,
bem como de estratégias de aprendizagem que incorporem o
uso das tecnologias digitais e midiáticas nas práticas do docente na sala de aula (WILSON et al., 2013). Torna-se fundamental
inserir o aluno em experiências contextualizadas, sociais, culturais, identitárias e digitais que promovam a sua “emancipação
digital” para agir no mundo. Para Schwartz (2006), os processos
de “emancipação digital” buscam promover o deslocamento do
paradigma da “sociedade da informação” para uma “sociedade
do conhecimento” como horizonte para a formação de redes, conectando as pessoas, suas identidades, culturas, proporcionandolhes espaços de aprendizagem significativos para a construção
colaborativa de novos conhecimentos e competências digitais.
Nos relatórios da NAMLE1, da UNESCO2 (2013), e do Fórum
Econômico Mundial3 de 2016 (WEF, 2016) e na própria Base
Nacional Comum Curricular - BNCC4 em discussão atualmente
no país, verifica-se uma preocupação central com a educação do
século XXI e o papel das tecnologias digitais nesse contexto, as
1

2
3
4

86

National Association for Media Literacy Education (NAMLE ), organização nacional dos
USA formada por diferentes membros, investigadores dedicados à educação para o letramento
midiático. Disponível em: https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/, acesso
em 15.07.2018.
Alfabetização midiática e informacional: currículo para formação de professores, disponível
em http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002204/220418por.pdf, acesso em 15.07.2018.
Relatório do Fórum Econômico Mundial de 2016, em relação à nova visão para a educação, disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf,
acesso em 15.07.2018.
Base Nacional Comum Curricular, disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/,
acesso em 15.07.2018.
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quais passam a ser fundamentais no desenvolvimento da sociedade atual e do futuro. Esses documentos enfatizam o uso da
tecnologia na sala de aula não apenas como ferramentas digitais,
mas principalmente como instrumento social para criar, agir e
participar do mundo, promovendo letramento digital e midiático
de forma crítica nos processos de aprendizagem. As TDs devem
ser integradas às práticas pedagógicas dos docentes e promover
empoderamento social de modo que se promova o desenvolvimento de competências digitais na formação cidadã do aprendiz.
Na complexidade e abrangência de conceitos teóricos que
abordam letramento digital, letramento midiático e de informação, a UNESCO (2013), na intenção de tornar tais conceitos
esclarecedores para a Educação, propõe unificar as duas áreas
distintas – o letramento midiático e o letramento informacional –
em um único conceito, a Alfabetização Midiática e Informacional
(AMI) que objetiva empoderar as pessoas de todos os estilos de vida
a procurar, avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para
atingirem suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais.
Trata-se de um direito humano básico em um mundo digital que promove
a inclusão social em todas as nações. A AMI é tratada não só como
um acesso à tecnologia, mas um direito humano que promove
a inclusão social do cidadão num mundo cada vez mais digital
e conectado, ação fundamental na formação de uma sociedade
letrada em mídia e informação para desenvolver uma educação
midiática. As matrizes propostas pela AMI visam a um diálogo
entre as competências e as práticas pedagógicas que promovam
um letramento midiático crítico, participativo e social na escola
e para além dela. Sem dúvida, essa educação midiática se impõe
como necessária nas escolas do século XXI.
A BNCC (BRASIL, 2018) destaca que o componente de Língua Portuguesa se fundamenta em documentos e orientações
curriculares nacionais anteriores (como os PCNs) e os atualiza
“em relação às pesquisas recentes da área e às transformações
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das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas em
grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da
informação e comunicação – TDIC” (BRASIL, 2018, p. 65). Essa
atualização proposta pela BNCC dialoga com os relatórios da
UNESCO (WILSON et al., 2013) e do Fórum Econômico Mundial
(WEF, 2016) e enfatiza significativamente sua preocupação com
o desenvolvimento de uma cultura digital no ensino básico
integrada às práticas docentes no trabalho com a linguagem,
promovendo uma educação midiática crítica. Ela estabelece seis
competências comuns para todos os componentes da área das
Linguagens, das quais damos destaque à sexta competência,
que visa especificamente ao desenvolvimento de uma educação
midiática na escola que se preocupe em
Compreender e utilizar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias,
produzir conhecimentos, resolver problemas e
desenvolver projetos autorais e coletivos (BRASIL,
2013, p.63).

A BNCC enfatiza o desenvolvimento de uma cultura digital
e alinha-se a uma educação midiática proposta pela UNESCO
(WILSON et al., 2013)����������������������������������������
que promova letramento midiático crítico no contexto escolar no componente de Língua Portuguesa,
mas que extrapole os seus limites. Destaca que os estudantes
precisam ter experiências que contribuam para a ampliação de
seus letramentos mediante práticas de linguagem contemporâneas que envolvam gêneros emergentes e textos cada vez mais
multissemióticos e multimidiáticos. Eles precisam também ser
confrontados com novas formas de interagir, de produzir, de ler,
de disponibilizar e de se posicionar diante deles.
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Essa experiência com os multiletramentos precisa começar
na formação de professores. Nesse sentido, neste capítulo, compartilhamos e discutimos nossa experiência na disciplina “Leitura
e Produção de Gêneros Multimodais Mediados por Tecnologias”,
modalidade semipresencial do curso de Letras/Unisinos, com o
caso de uma aluna, Jandira5. A proposta desta disciplina decorre
de nossas observações enquanto professoras formadoras participantes de Projeto financiado pelo Observatório da Educação
da Capes6, intitulado “Por uma formação continuada cooperativa
para o desenvolvimento do processo educativo de leitura e produção textual escrita no Ensino Fundamental” (FORMCOOP)”. Ao
longo de quatro anos, durante a formação continuada de professores da rede municipal de Novo Hamburgo/RS, no trabalho com
os gêneros textuais/discursivos, percebemos duas lacunas: a) os
professores raramente exploravam, em seus Projetos Didáticos
de Gênero-PDGs, gêneros textuais/discursivos multimodais que
circulam na esfera digital e b) demonstravam muita dificuldade
com a escrita acadêmica. Os gêneros escolhidos eram os gêneros
escolares mais tradicionais, como a receita, artigo de opinião,
carta de reclamação, dentre outros. Esse dado nos levou a questionar: por que professores não exploram gêneros que circulam
no ambiente digital? Além disso, percebemos que, apesar de
professores de português, parecia faltar-lhes familiaridade com
os gêneros acadêmicos, como artigo, capítulo de livro, resenha.
Ao convidarmos esses professores da formação continuada para
participar da publicação de um capítulo de livro, escrevendo um
capítulo sobre suas experiências com PDG, muitos mostraram
não ter interesse ou afinidade com este gênero. Por que o professor de português, que o tempo todo exercita a escrita de seus
alunos, tem dificuldade para escrever? Ao mapear essas lacunas
demonstradas por professores experientes e atuantes do ensino
básico, passamos a nos questionar sobre o tipo de formação
5
6

O nome é fictício, de modo a respeitar o princípio ético de preservar a identidade da participante da pesquisa.
O projeto, coordenado por Ana Maria Mattos Guimarães, foi aprovado no edital de 2010.
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que estávamos dando aos professores, sobre seus letramentos
acadêmicos e sobre a elaboração de objetos de ensino com foco
nos gêneros que circulam no ambiente digital. Essa experiência
nos oportunizou, no primeiro semestre de 2016, a oferta de
uma disciplina optativa para os alunos do curso de Letras da
Unisinos em que tivéssemos dois focos: o trabalho com gêneros
multimodais que circulam em ambiente digital, e os letramentos
acadêmicos. Essa experiência passou a ser repetida desde então.
Em nossa proposta, buscando dar conta das lacunas descritas acima, familiarizamos os alunos com metodologias ativas,
como o dispositivo de ensino PDG, oportunizando-lhes testar
ferramentas tecnológicas diversas, uma vez que foco da disciplina era ‘gêneros multimodais que circulam na esfera digital’,
além de levá-los a refletir: por que estou ensinando o que estou
ensinando a estes alunos, usando esta tecnologia? Ao final de
cada aula, a produção de uma resenha integrava o processo de
aprendizagem dos alunos e era postada na plataforma Moodle e
em página do site individual de cada aluno juntamente com as
outras atividades práticas da aula.
Para a “sociedade do conhecimento” em que vivemos precisamos de uma Educação que acompanhe os novos letramentos
do século XXI, o que coloca sobre o ensino superior um papel
fundamental no processo de formação inicial dos professores.
Prepará-los para desenvolver práticas de letramento digital midiático e crítico no ensino básico torna-se primordial na formação
do profissional da Educação. É o que nos propomos a discutir
neste capítulo: a necessidade de formação docente para estes
tempos digitais e conectados, utilizando uma pedagogia de letramento midiático crítico (KERSCH; LESLEY, em preparação) no
ensino superior.
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ENSINAR, APRENDER E FORMAR PROFESSORES NO SÉCULO XXI

A paisagem digital tem mudado rapidamente. A popularização das tecnologias de comunicação e informação bem como a
proliferação das redes sociais mudaram a natureza dos textos e
das nossas práticas letradas. Nessa paisagem digital e midiática,
impõe-se o letramento midático crítico para que possamos construir uma ‘democracia participatória’ porque “as novas tecnologias
de comunicação da informação e uma cultura de mídia baseada
no mercado fragmentaram, conectaram, convergiram, diversificaram, homogeneizaram, nivelaram, ampliaram e reformularam o
mundo” (KELLNER; SHARE, 2007, p. 59). Nesse contexto de fortes
mudanças, como vamos levar nossos alunos a compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens
e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver
projetos autorais e coletivos (BRASIL, 2017)? Ler e escrever no século XXI requer novas competências e novos letramentos para
participar da vida social, que se encontra imersa em tecnologias
digitais, em diferentes canais de comunicação, de interação e de
informação. E isso precisa ganhar escolas e universidades, que
formam professores. Integramos uma sociedade conectada, em
que “o multiletramento, a multimodalidade e as redes sociais são
palavras de ordem para a comunicação que ocorre em rede por
meio de diversas linguagens digitais, tecnológicas, midiáticas,
linguísticas, multiculturais e híbridas em todos os sentidos na
forma de se comunicar” (KERSCH; MARQUES, 2017, p. 346).
Jenkins (2006) afirma que os letramentos desenvolvidos na
escola e necessários para este século, caracterizados por uma
cultura participatória, precisam prever um conjunto de competências e habilidades que capacitem nossos alunos para a atuação
plena em novas comunidades que emergem nessa sociedade
conectada. Isso significa que
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Os alunos precisam ser capacitados a explorar e
usar diferentes ferramentas, conhecer as vantagens
e perigos de navegar e se expor em redes sociais (o
que inclui uma dimensão crítica e ética: não se pode
publicar ou compartilhar qualquer coisa, é preciso
aprender a conhecer a fonte da informação e pensar
nas consequências de cada publicação) (KERSCH;
MATIAS, 2018).

A preocupação com a integração das tecnologias ao planejamento do ensino alinha-se a outros estudos de autores, como,
por exemplo, Burnett (2011); Hobbs; Tuzel (2017); Lankshear;
Knobel (2018). No Brasil, essa questão já vinha sendo sinalizada
por alguns documentos oficiais, como as OCEM (BRASIL, 2006), e
agora vem forte pela BNCC (BRASIL, 2017). Já não basta enfatizar
os letramentos do “impresso e os gêneros discursivos da tradição
e do cânone. É urgente enfocar os multiletramentos e os novos
letramentos que circulam na vida contemporânea de nossos
alunos” (ROJO, 2017, p. 4). A vida precisa vir para a sala de aula,
assim como aquilo que se faz na sala de aula precisa ir para a vida,
tornando-a a melhor e mais fácil.Alinhadas a uma perspectiva
sociocultural, pautamo-nos numa concepção de aprendizagem
social, em que a linguagem é compreendida como interação para
agir no mundo. Nessa perspectiva, defendemos que a formação
docente oportunize um processo de experiências significativas
com letramentos digitais e midiáticos aos professores em formação. Concordando com Wenger (2001), aprendizagem para
nós é uma experiência que nos transforma, por isso um ato de
identidade, porque, ao aprendermos na relação com os outros,
estamos sempre num chegar a ser. Nessa perspectiva, é preciso
promover atividades em que colaboração seja exercitada, uma
vez que a colaboração criativa com textos, ferramentas e tecnologias midiáticas digitais é vital para dar sustentação ao desenvolvimento profissional do educador (HOBBS; COIRO, 2016, p.
1). Somente a sua passagem pela experiência permitirá que suas
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crenças, muitas vezes cristalizadas, possam ser ressignificadas e
ele, de fato, queira mudar em sala de aula.
Jenkins et al. ������������������������������������������������
(2013)������������������������������������������
destacam que a interatividade é uma propriedade da tecnologia, mas a participação é uma propriedade da
cultura. Assim, a cultura participativa, segundo os autores, representa uma resposta dos usuários à explosão de novas tecnologias
de mídias (e todos os recursos que elas oferecem) consumidas
e também produzidas pelos usuários da Web, de acordo com os
seus interesses. E o processo de aprendizagem está relacionado
diretamente à participação social do sujeito, não apenas na sua
responsabilidade e no seu compromisso com pessoas e atividades (profissional, escolar, familiar, etc.), mas na sua atitude ativa
em práticas de comunidades sociais, onde aprende, interage e
constrói sua identidade na relação os outros. Essa participação
não representa apenas o que faz, mas quem é e como interpreta
o que faz nessa comunidade (WENGER, 2001).
No contexto digital, a convergência dos canais de comunicação e produção de informação passa a ser tecnológica, midiática,
informacional e principalmente social, pois depende da ação do
usuário e do nível de suas competências digitais. A convergência
não ocorre apenas nos aparelhos sofisticados ou nas mídias, ela
ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e nas
suas interações sociais com os outros (JENKINS et al., 2013, p. 46).
O processo de transformar informação em conhecimento requer
que pensemos em dois importantes conceitos: os novos letramentos (entre eles o letramento digital) e competência digital.
Para compreender os novos letramentos, parece-nos muito
produtivo o conceito de novo ethos (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007).
Segundo esses autores, para que um letramento possa ser efetivamente considerado novo, ele não depende apenas das ações que
a tecnologia permite que desempenhemos (clicar, colar, arrastar,
localizar informações na internet, editar ou remixar um texto,
entre tantas outras) mas como elas permitem que construamos
93

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

novas práticas de letramento e participemos delas, envolvendo e
mobilizando diferentes tipos de valores, sensibilidades, normas
e procedimentos. Os novos letramentos (entre eles os digitais)
são mais participatórios, mais colaborativos, mais sociais e distribuídos que os convencionais; menos individualizados, menos
centrados no autor (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 9). As TD,
vistas nessa perspectiva, colocam em cena um novo modo de ser
e de se relacionar, e, por isso, instituem um novo ethos. Por essa
razão, quando falamos em letramento digital, o vemos dentro
desse novo ethos - não se trata, portanto, apenas de um conjunto
de competências e habilidades de usar computadores, mídias
sociais e internet, mas da capacidade de o indivíduo participar
das mais variadas práticas sociais, analisando a informação proveniente de várias fontes de informação disponível em múltiplos
formatos e fazendo uso dela de forma crítica. O letramento digital
(ou letramentos digitais), é entendido, pois, como um conjunto
de práticas sociais letradas que acontecem em ambientes digitais
(computadores e dispositivos móveis, redes sociais e web, entre
tantas outras plataformas). Competência digital, por sua vez, diz
respeito ao uso confiante e crítico da tecnologia da sociedade
da informação no trabalho, no lazer e na comunicação. Essa
competência é sustentada por habilidades básicas com TD: uso
de computadores para recuperar, avaliar, armazenar, produzir,
apresentar e trocar informações, bem como para se comunicar e
participar de redes sociais colaborativas na Internet (LANKSHEAR;
KNOBEL, 2007).
Barton e Lee (2015, p. 17) afirmam que “estamos preparando
estudantes para um futuro cujos contornos são, na melhor das
perspectivas, nebulosos”. De fato, com as alterações que vão
acontecendo no mundo do trabalho, a maioria dos empregos
tradicionais de hoje provavelmente não existirá quando eles
entrarem para o mercado de trabalho. Uma das habilidades que
certamente deverá ser desenvolvida para que eles possam transitar e se conectar adequadamente nesse mundo globalizado é
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o letramento digital (ou letramentos digitais), que, em vista do
que estamos discutindo, entendemos “como um conjunto de
práticas sociais letradas que acontecem em ambientes digitais
(computadores e dispositivos móveis, redes sociais e web, entre
tantas outras plataformas)” (KERSCH; MARQUES, 2017, p. 344),
práticas que acabam por alterar a nossa forma de agir, de interagir
e de participar do mundo social (mudando-o também).
Argumentamos até aqui que a cultura digital e midiática
precisa ganhar todas as salas de aula, e acreditamos que “todos
sabem algo, ninguém sabe tudo, e o que uma pessoa sabe pode
ser aproveitado pelo grupo como um todo7” (JENKINS, 2008, p.
39, tradução nossa). É tarefa da escola (e das universidades) preparar seus alunos para participação plena na vida social, “lendo
e trabalhando nessa paisagem de desenvolvimento tecnológico
e midiático cada vez mais denso” (HAGUE; WILLIAMSON, 2009,
p. 3). É nossa tarefa como formadores instrumentalizar os futuros professores com as competências e conhecimentos de que
precisam para construir sentido neste mundo midiático e agir
competentemente nele.
As vidas da maioria de nós estão fortemente perpassadas pela
tecnologia e (novas) mídias e a maioria de nossas práticas de letramento acontecem na tela; os currículos das escolas e universidades,
todavia, ainda estão fortemente calcados nos textos impressos e
escritos. Temos defendido a integração da tecnologia ao currículo,
mas não apenas o desenvolvimento de competências para lidar
com ferramentas. Como dissemos em outro texto,
Não imaginamos uma sala de aula contemporânea inovadora tendo um professor manejando
habilmente uma lousa digital com todas as suas
potencialidades, enquanto os alunos, estupefatos e
maravilhados, assistem à performance do professor.
7

“Everyone knows something, nobody knows everything, and what any one person knows
can be tapped by the group as a whole.”
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A nossa sala de aula, que consideramos inovadora,
é aquela em que os alunos, reunidos em torno de
equipamentos, trocam ideias, com o professor
e com seus pares, afinal, todos sabem algo, e o
professor, não sabendo tudo, permite-se aprender
(KERSCH; MATIAS, 2018).

A tecnologia, na nossa concepção, precisa servir com uma
ferramenta comunicativa para que alunos e professores engajemse numa interação continuada. Merchant (2003), relatando um
estudo em que foi usado e-mail para interação, afirma que, “na
comunicação online, os usuários tendem a ser criativos no seu uso
da linguagem explorando novos meios de expressar sentimentos,
ênfase e orientações em relação a seus correspondentes8” (MERCHANT, 2003, p. 105, tradução nossa), o que também pudemos
verificar nos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores ligados
ao nosso grupo de pesquisa quando trabalham com PDGs que
integram o uso de tecnologias digitais: os alunos, engajados nos
projetos, mediados pelo professor, simplesmente surpreendem
(vejam-se, por exemplo, os trabalhos de KERSCH; MARQUES, 2016
e 2017; MARTINS; KERSCH, 2017).
Quando compreendemos os letramentos midiáticos e digitais para além de competências e habilidades e os trazemos
para as salas de aula da formação de professores, uma outra
dimensão vai precisar de atenção: a crítica (e, por extensão,
ética). Em outro trabalho (KERSCH; LESLEY, em preparação),
consideramos a necessidade de uma ‘pedagogia para letramento midiático crítico”. Adotando essa pedagogia, os professores em formação seriam levados a analisar criticamente
a relação que há entre mídia, consumidores, informação e
as relações de poder que se estabelecem por meio da linguagem. Argumentamos, nesse trabalho, a necessidade de
que a formação de professores se pautasse num quadro de
8
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letramento midiático crítico, formado por seis dimensões: a)
multiletramentos e novas tecnologias; b) equidade e acesso
à tecnologia; c) análise de múltiplos pontos de vista na perspectiva de grupos não dominantes; d) ensino centrado no
aluno; e) testemunho e restauração (contar a própria história
é parte da pedagogia); e f) produção/divulgação do produto
e transformação social. Esse quadro/estrutura não pretende
ser um modelo a ser seguido, mas um conceito que subjaz ao
currículo e ao ensino (faz parte da mudança do ethos). Para ter
esses princípios como base para o que pretende desenvolver
em sala de aula, o professor precisa conhecer os alunos (e
suas necessidades). O conhecimento da realidade dos alunos
vai definir interesses e lacunas dos alunos, o que vai afetar os
objetivos educacionais e o currículo (escolar e universitário).
Os princípios pensados para uma pedagogia de letramento
midiático crítico são interdependentes e, olvidando um ou
outro, causa-se um desequilíbrio. Precisamos, pois, preparar
professores capazes de ajudar os alunos a analisar a cultura
midiática contemporânea como decorrente da produção social,
a serem críticos às representações da mídia e aos discursos
que ela veicula e, acima de tudo, usar a mídia como modo
de expressão própria, capaz de promover equidade e justiça
social (KERSCH, LESLEY, em preparação). Os seis princípios
estão representados na figura a seguir:
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Figura 1 – Estrutura Pedagógica para Letramento Midiático Crítico
(KERSCH, LESLEY, em preparação)

O letramento midiático crítico – como uma resposta do
campo educacional - expande a noção de letramento para incluir
diferentes formas de comunicação de massa, cultura popular e
novas tecnologias. Além disso, aprofunda a força dos letramentos
para analisar criticamente as relações entre mídia e público, informação e poder. Na perspectiva do letramento crítico, os alunos
também são levados a criar textos e materiais midiáticos, o que
lhes permite um outro olhar sobre suas próprias mensagens. A
dimensão crítica do letramento midiático deve levar o letramento
a explorar o papel da linguagem e da comunicação para reconhecer “relações de poder e dominação, as noções ideológicas de
supremacia branca, patriarcado capitalista, classismo, homofobia,
e outros mitos opressivos” (KELLNER; SHARE, 2007).
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Por fim, os professores que formamos precisam receber
“uma sólida dimensão ética que os ajude a escolher práticas que
promovam aprendizado equitativo onde nenhum aluno se sinta
marginalizado ou negligenciado” (MORA, 2014, p. 18). Trabalhar
na perspectiva do letramento midiático crítico significa trazer
para a sala de aula temas relevantes para a vida dos alunos,
discutindo-os, dando-lhes a oportunidade de escutar outras perspectivas e ajudando-os a mudar a realidade de opressão muitas
vezes apresentada nos textos. A cidadania precisa ser fomentada
na sala de aula. Como observado por Wolk (2003), “Os professores precisam ajudar seus alunos a pensar criativamente, a serem
inovadores e a pensar por si mesmos, com o propósito de abrir
novas possibilidades e restauração social” (p. 102), abrindo-se
espaço para experimentar democracia em sala de aula.
A EXPERIÊNCIA DE JANDIRA

Na nossa concepção, durante a sua formação, os professores deveriam ser engajados em experiências de aprendizagem
em que tivessem de aprender sobre ferramentas, analisar seu uso,
bem como sobre diferentes mídias, pensando em como poderiam
usá-las com seus futuros alunos e, acima de tudo, refletir sobre
essa experiência e compreender a sua própria história de multiletramentos, desenvolvendo uma visão crítica sobre o que leem e
produzem. Essa concepção estava na base da oferta da disciplina
que fizemos para alunos do curso de Letras, da qual participaram
17 alunos. Duas professores participaram da disciplina como
atividade de extensão. Uma das participantes foi Jandira.
Jandira9 é uma professora em formação em Letras PortuguêsEspanhol. Quando participou da disciplina, tinha 40 anos. Ao
contrário de alguns colegas mais jovens, o celular entrou em sua
vida somente aos 20 anos, conforme relatou em sua tecnobiografia. Não se considerava uma pessoa ‘tecnológica’, mas tinha
9

Nome fíctício de modo a preservar a identidade da participante da pesquisa.
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perfil no Facebook, usava Whatsapp para mensagens instantâneas,
e nunca tinha pensado em usar TD para produzir conteúdo ou
para integrá-las no planejamento das aulas que teria de dar em
função da prática de ensino requerida pelo seu curso. Do mesmo
modo, Jandira foi levada a refletir nas implicações da mudança
digital na educação, no lazer, na cidadania e na sociedade.
Como os demais alunos, a cada aula, depois do contato com
a teoria e de refletir sobre ela, e usar uma ferramenta na atividade da aula, fazia a resenha da aula. A ideia era que o letramento
acadêmico fosse desenvolvido junto com o digital, o disciplinar,
o inovador, bem como a colaboração (KIILI; MÄKINEN; COIRO,
2013)������������������������������������������������������������
. Ao longo da disciplina, os alunos eram, portanto, apresentados às principais teorias de letramento digital no contexto de
um paradigma de aprendizagem por meio de pesquisa, sendolhes dado tempo para experimentar e explorar uma ampla gama
de textos, ferramentas e tecnologias digitais e, posteriormente,
refletir sobre sua experiência com elas. O tempo todo, estimulávamos a colaboração, mas essa questão merece outra reflexão,
uma vez que o resultado, na nossa experiência, não tem sido
uma colaboração efetiva, e sim uma divisão de tarefas, em que
cada um faz sua parte, e, posteriormente, as partes são juntadas.
A UNESCO (2009), ao apresentar os “Padrões de competência
em TIC para professores”, mencionam três abordagens que correspondem a perspectivas alternativas, que, juntas, correspondem ao
desenvolvimento do professor (da sociedade e do país), partindo
de “de uma maior compreensão sobre a tecnologia, passando
pelo estímulo a uma força de trabalho de alto desempenho até
a criação de condições para uma economia do conhecimento
e uma sociedade da informação” (UNESCO, 2009, p. 6), o que
resultaria na seguinte figura:
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Figura 2 – Abordagens da reforma de ensino prevista pela UNESCO
(adaptado pelas autoras)

Essas três abordagens, de acordo com as diretrizes da
UNESCO, são vistas em seis dimensões: política e visão; currículo e avaliação; pedagogia, TIC, organização e administração, e
desenvolvimento profissional do docente. Para fins deste capítulo, vamos analisar e discutir o desenvolvimento de Jandira, a
partir de sua participação nas aulas, relatada em suas resenhas,
em três momentos: primeira aula, em que construiu o seu site;
décima aula, em que os alunos apresentaram sua tecnobiografia
para os colegas; e última aula, em que avalia a sua participação
e desenvolvimento ao longo do semestre.
Na primeira aula, ao fazer a resenha, Jandira está animada:
Criei meu site pessoal e achei bem interessante,
gostei da ideia de ter um lugar de compartilhamento de ideias e experiências. Nunca tinha pensado
em fazer nada parecido e confesso que estou bem
empolgada.
(...)
Ainda estou iniciando e sei que este caminho vai
ser longo. Tenho certeza de que o site vai muito
útil na minha vida, pois tenho a intenção de manter
contato com outros estudantes e profissionais da
área de Letras compartilhando conhecimentos e
trocando informações.

Já na primeira aula, percebe-se que o desafio recebido, de
construir um site, foi bem recebido e Jandira, surpresa e animada,
compartilha que deu conta da tarefa. Ela é de uma geração em cuja
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vida a tecnologia digital entrou tardiamente. Seu primeiro celular
ela teve aos 20 anos. Jandira percebe, já na primeira aula, que
precisa se ressignificar e terá de fazer um investimento de tempo
ao longo da (trans)formação proposta pela disciplina. Pensando
nas dimensões da UNESCO, percebe-se que Jandira deu início ao
seu desenvolvimento profissional, começando a compreender a
tecnologia na sua vida, agora de forma a produzir conteúdo, não
apenas consumindo.
No meio do semestre, quando recebeu a tarefa de produção
de um vídeo (sua tecnobiografia10) o desenvolvimento de Jandira
foi ficando mais evidente. Entre a resistência inicial e a disposição
em agir, ela consegue dar conta da tarefa.
No início, confesso que me assustei com o termo TECNOBIOGRAFIA, resisti até o último momento para dar
início à tarefa com a ideia de que seria muito complicado construir algo com este nome, entretanto, depois
de pesquisar no Google, descobri que o mais difícil
seria  escolher e baixar o melhor programa, dentre todos que conheci. Para dar conta do trabalho, primeiro
busquei referências de como montar uma autobiografia
tecnológica na internet, pois não tinha a menor ideia de
como fazer, depois fui tentando lembrar desde a minha
infância, de como as tecnologias tinham entrado na
minha vida. Elaborei um roteiro e fui pesquisando imagens que mais se aproximavam das minhas lembranças,
de cada época e de cada aparelho. Priorizei o que foi
mais importante e o que mais tinha nítido na memória.
Tentei dar um aspecto nostálgico e, ao mesmo tempo,
atual. Depois de pronto, gostei do que vi e foi bem
gratificante apresentar meu trabalho para o grupo,
me senti muito orgulhosa em perceber que sou capaz
de desenvolver tal produto.
Esta atividade me proporcionou um novo conhecimento,
uma nova ferramenta que descobri, e com a ajuda, tanto
10
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da professora quanto dos colegas, agora disponho de
uma nova forma para trabalhar não só com os alunos,
mas também em meus próprios trabalhos escolares e
profissionais. Esta atividade, assim como todas as outras
desenvolvidas nesta cadeira, me proporcionou até agora
a aptidão em uma área em que eu não tinha a menor
experiência. Hoje me sinto mais confiante com o assunto
tecnologia em sala de aula e é muito bom saber que, a
partir do próximo semestre, ela será obrigatória, pois sei
que é de suma importância para os futuros professores
e professoras de todas as disciplinas.

Várias questões merecem destaque no texto de Jandira,
desde como se lê e escreve no século XXI, como planejar uma
tecnobiografia (e de quais recursos multimodais se lança mão),
como uma atividade de sala de aula pode (ou deve) servir para
além dela, como a aprendizagem transforma.
Se, há até pouco tempo, a nossa leitura era linear e do impresso, agora muitas outras habilidades são acionadas nas mais
variadas práticas sociais letradas de que tomamos parte. Jandira
não apenas leu, ela pesquisou, comparou, escolheu, buscou
referências; ela não apenas escreveu um roteiro, mas acionou
capacidades multissemióticas para construir sentidos: pesquisou
e escolheu imagens, definiu ferramenta para produzir o vídeo,
cores para dar ‘tom nostálgico’, escolheu música de fundo. Ela
teve de usar estratégias de navegação e busca e precisou lidar
com percursos e possibilidades, que lhe exigiram escolhas e
estratégias. O leitor do século XXI precisa “encontrar imagens,
cores, filmes, fotografias, animações, boxes, banners, formatos
e leiautes diversos. Alguns devem ser processados e analisados
e outros que podem ser ignorados ou deixados para outro momento” (COSCARELLI; KERSCH, 2016). Nossos (novos) tempos nos
pedem um (novo) professor que não só saiba fazer essas leituras,
mas trabalhe com os alunos essas estratégias, desenvolvendo-os
a partir do que já sabem, por isso a necessidade de o professor
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em formação passar pela experiência de produzir um texto multimodal, como a tecnobiografia.
Jandira descreve também seu processo de construção do
gênero, para o que precisou de outro gênero – o roteiro. A partir
daí procurou o fio condutor da sua narrativa. Precisou acionar
novamente diferentes competências: precisou ser crítica em relação aos resultados da sua pesquisa, tendo de eleger prioridades.
Ela teve a oportunidade de contar a sua história, como parte da
metodologia da disciplina (KERSCH; LESLEY, 2016). Ela produziu
não apenas para a professora corrigir, mas para apresentar aos
colegas. A superação do desafio fez com que ela se sentisse
mais confiante em relação à incorporação de tecnologias nas
aulas que pretende dar posteriormente, mas também em outras
circunstâncias da vida profissional, que extrapola os limites da
sala de aula. Sua transformação é evidente:

Figura 3 – Processo de (trans)formação de Jandira

Esse processo poderia ser identificado com aquele que a
UNESCO previu em seu documento: Jandira precisou desenvolver
seu letramento em tecnologia, vencendo a resistência. Precisava
aprofundar seu conhecimento (para isso se valeu da pesquisa,
definiu o que era prioritário), para depois fazer a criação da sua
tecnobiografia.
O conhecimento que Jandira aprofundou fez com que continuasse se desenvolvendo. Chegou ao final do semestre e assim
se manifestou na resenha final da disciplina:
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Fiz a cadeira de Seminário Avançado em Letras - Leitura e Produção de Gêneros Multimodais Mediados por
Tecnologias a distância, entretanto a dinâmica foi bem
forte, foi feito um grupo no Facebook, e a comunicação
era quase que diária com alguns membros do grupo.
Minhas expectativas ao me matricular na cadeira foi(sic)
de que seria mais uma cadeira da qual eu não lembrasse
nem do nome, faria somente para completar a grade,
entretanto não só fui surpreendida pela complexidade
e ao mesmo tempo com um modo bem mais atual de
ensinar como também com a dedicação da professora
em levar o grupo a fazer as tarefas
Minha maior dificuldade foi ter que usar e baixar programas em inglês, língua que, por não saber nada, não
gosto. Mas, ao contrário, também teve muita coisa
que eu amei como, por exemplo, o Toondoo e o Canvas,
programas dos quais nunca tinha nem escutado falar e
fazer minha tecnobiografia foi demais!
As aulas, apesar de serem a distância, proporcionaram
o conhecimento de várias ferramentas, acredito que se
fossem trabalhadas mais a fundo seriam mais bem aproveitadas por nós, como ficamos com uma por semana,
aprendendo e já postando, falando por mim, não gravei
tudo. Tive um crescimento muito bom em relação ao
conhecimento de toda uma rede que temos ao nosso
dispor sendo que eu só usava o Word para fazer meus
trabalhos no computador.
Como avaliação da turma, apenas tenho a dizer que
estávamos tão próximos como se fosse presencial,
porém, como todos que fazem cadeiras a distância, não
disponibilizamos o tempo necessário para a realização
de todas as tarefas o que faz com que na hora de nos
avaliar percebamos como somos indisciplinados e que
poderíamos ter participado mais.
(...)
Acredito ser de extrema importância a incorporação da
tecnologia nas aulas de língua, pois tanto uma como a
outra está no nosso dia a dia. Sinceramente, recomendo
a todos que de qualquer área, pois é uma matéria que
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integra o aluno no mundo das tecnologias e mostra as
diferentes maneiras de fazer trabalhos e apresentações.
Também recomendaria que fosse oferecida esta cadeira
no presencial para melhor aprendizagem dos que não tem
muita familiaridade com as tecnologias ainda.

Jandira constrói praticamente todos os parágrafos de sua
resenha final com oposições, com as quais mostra como ressignificou suas crenças em relação à modalidade da disciplina e o
que ela lhe ofereceu:

Figura 4 – Argumentação de Jandira e sua ressignificação

As oposições que Jandira usa vão caracterizando a forma
como reviu seus conceitos e crenças sobre o que seja fazer uma
disciplina semipresencial: não é fácil, não é simples, é possível
aprender coisas interessantes. Além disso, inglês não é tão ruim, e
teve coisas de que gostou (inclusive ferramentas em inglês, como
o Tondoo, que ela menciona). Essa orientação argumentativa a leva
a um resultado positivo: a disciplina a integrou, como aluna, ao
mundo das tecnologias, por isso é importante. Ainda que fosse
a distância, os alunos sentiam-se próximos, interagiam. Jandira
desenvolveu um novo modo de ser, e de se relacionar com as
tecnologias (antes só usava o Word), passando a usá-las de uma
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forma mais ampla, extrapolando os limites da sala de aula. Ela se
apropriou de novas práticas, achou um novo jeito de fazer. Podese dizer que ela também desenvolveu um novo ethos (KNOBEL;
LANKSHEAR, 2007) em que as competências de fazer coisas com
a tecnologia lhe abrem a possibilidade de novas práticas, novas
formas de agir no mundo social.
O fato de, apesar das contradições, Jandira terminar satisfeita
com o semestre se deve, em nosso entender, aos princípios de
uma pedagogia de letramento midiático crítico que subjazem
à proposta da disciplina. Como formadoras de professores,
entendemos que é papel da escola e da universidade acolher
e restaurar, para que não seja garantido apenas o acesso, mas
também a permanência do aluno (e com qualidade) na instituição
de ensino, seja o nível que for.
PARA ENCERRAR ESTA CONVERSA

Ao longo do nosso trabalho nos últimos anos, temos assumido a responsabilidade de oferecer uma formação crítica, fazendo
o professor em formação passar por uma experiência de letramento midiático crítico. Temos procurado levar os alunos a não
apenas produzirem textos verbais, mas também multimodais. E,
ao mesmo tempo em que desenvolvem o letramento disciplinar,
desenvolvem o letramento digital e o acadêmico.
A disciplina permitiu que Jandira passasse a fazer parte de
um novo ethos (e ajudasse também a construí-lo), uma vez que
oportunizou que ela participasse plenamente (sou capaz) de
práticas de letramento que eram novas para ela, fazendo com
que ela mobilizasse diferentes tipos de competências, valores,
e desenvolvesse novas sensibilidades e procedimentos para os
gêneros multimodais que construiu.
É assim que vemos a formação de professores do e para o
século XXI: experiência – reflexão – (transform)ação no mundo
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com o produto que criaram. Os princípios que sustentam a pedagogia do letramento midiático crítico da forma como a pensamos
(KERSCH; LESLEY, em preparação) precisam ganhar os cursos de
formação de professores de modo que eles não apenas sejam
acolhidos pela instituição de ensino, mas encontrem ali o espaço
onde sua voz será ouvida, onde a autoconfiança seja restaurada
e uma identidade social seja construída. É nossa tarefa como
formadores oferecer a oportunidade para os alunos desenvolverem as competências necessárias para ajudar a construir uma
sociedade mais justa e igualitária. Uma sociedade com um novo
ethos, em que novos letramentos sirvam também para tornar a
vida melhor e mais produtiva.
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CAPÍTULO 5
A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, A
UNIVERSIDADE E A ESCOLA BÁSICA: CONCILIANDO
INTERESSES NA ELABORAÇÃO
DE MATERIAIS DIDÁTICOS1
Carolina Assis Dias Vianna
Paula Baracat De Grande
INTRODUÇÃO

A produção de livros didáticos, atualmente, encontra-se
em meio a um debate de natureza variada: a tão discutida (e improdutiva) separação entre teoria e prática quando se abordam
questões de ensino; a distância entre os interesses da academia
e da escola; as preocupações divergentes por parte de pesquisadoras e pesquisadores das universidades e de professoras e
professores da escola básica. Todos os elementos mencionados
se encontram e se embatem na elaboração desse tipo de material e, nesse cenário, esferas discursivas distintas se entrelaçam
e determinam a organização dos textos produzidos. Cada esfera
que concorre para a produção, consumo e circulação do LD determina aspectos dessa organização e é nesse fazer que elas se
entrelaçam, se opõem, se integram: as obras a serem usadas por
professores e professoras na esfera escolar são produzidas, na
esfera editorial, por também professores e professoras, formados
1
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na esfera acadêmica pelas mesmas licenciaturas das universidades
e faculdades brasileiras, que se colocam no lugar de autores e
autoras didáticas, exercendo uma atividade regulamentada por
editais e orientações curriculares da esfera oficial2, atividade
posteriormente avaliada e chancelada pela esfera acadêmica.
Assim, produzir material didático é um fazer que se situa na
interface entre múltiplas esferas discursivas e precisa lidar com
essa complexidade: não basta apenas atender às professoras e
professores e contribuir para sua formação e atuação docentes,
mas é preciso também estar de acordo com o que demanda o
mercado editorial e as esferas oficial e acadêmica, uma vez que
deve atender aos critérios construídos nestas duas últimas, a
fim de que seu produto, os livros didáticos, sejam aprovados no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e só então possam de
fato chegar às mãos de alunas e alunos, professoras e professores.
Diante de tal complexidade, como autoras de livros didáticos
(doravante LD) de língua portuguesa, mas também como professoras e pesquisadoras inseridas no campo da Linguística Aplicada
(doravante LA), temos neste capítulo o objetivo de discutir as
relações entre formação de professores, elaboração de LDs e
algumas pesquisas científicas da área da linguagem relacionadas
à gramática e seu ensino, tendo em vista nossa experiência profissional3 na área, que mostra que o livro didático, hoje em dia,
é um dos elementos que contribui para a formação do professor.
Conhecendo a instituição escolar tal como ela é e vem funcionando, bem como as professoras e os professores que nela
estão, sabemos que não é possível romper completamente e de
uma única vez com o paradigma tradicional de trabalho com a
gramática na escola. Há três décadas, Maria Helena de Moura
Neves (1990) expunha uma realidade em vigor ainda hoje, na qual
2
3
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professoras e professores de Língua Portuguesa muitas vezes se
veem entre dois polos: de um lado, a cobrança que a sociedade
em geral e a família de estudantes fazem da escola; de outro, as
novas concepções acerca do ensino de gramática dos Estudos
Linguísticos, que comprovam a ineficácia do ensino de regras
normativas para uma formação autônoma dos estudantes4.
No mesmo sentido caminham trabalhos mais recentes, como
os de Ilari e Basso (2009) e Kleiman e Sepulveda (2012), autores
que, embora se coloquem explicitamente contrários ao ensino
tradicional da gramática normativa, reconhecem a cobrança da
sociedade em relação aos profissionais da linguagem. Novamente,
essa cobrança coloca o professor em um lugar a partir do qual vê,
de um lado, os estudos linguísticos provarem as deficiências da
gramática normativa, com suas definições imprecisas e inadequadas e, de outro, a força da tradição e a falta de alternativas viáveis.
Considerando a situação exposta, percebemos que (1) não há,
ainda, um modelo consistente de ensino que dê fundamentação
suficiente às professoras e aos professores para substituir, com
segurança, o ensino da gramática tradicional na escola de nível
básico, sem que se caia em teorias complexas sobre as quais não
há consenso nem mesmo na universidade; e (2) um trabalho específico e realmente significativo com as diversas práticas sociais
de linguagem (sejam elas de leitura, sejam de análise linguística,
sejam de produção de textos) só pode ser feito em nível micro,
de forma situada, em cada sala de aula, isto é, não há maneiras
de um livro didático, produzido em larga escala, dar conta de
todas as especificidades, interesses e conhecimentos locais, o
que reforça a importância de uma formação de professores de
qualidade e legitimadora de seu fazer. Assim, por mais que consideremos que um material didático tenha atualmente papel central
4

Não só no ensino de gramática há essa contradição para escolas e professores. As novas
tecnologias, as práticas de letramento cada vez mais plurais e heterogêneas dos alunos, as
chamadas “metodologias ativas” pressionam por mudanças na esfera escolar, enquanto vozes
sociais, como das famílias, da mídia, e dos próprios atores da escola, entre outras, questionam
a adoção de novas práticas e teorias pela escola como uma perda de suas reais funções.
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na formação de professores, de forma nenhuma defendemos que
ele deva substituir as diversas etapas da formação docente, ou
muito menos que ele seja tomado como anteparo para minimizar
lacunas de uma suposta formação ineficiente5.
Para desenvolver a discussão, este capítulo está organizado
em 4 seções, além desta introdução. Na primeira, discutimos
a formação de professores e sua relação com a formação de
autores de livros didáticos. Na segunda, argumentamos sobre
como a perspectiva da LA contribui para encarar a complexidade
envolvida na produção de LDs. Na terceira, discutimos as relações entre as esferas que se cruzam na produção de LDs, como
também suas possibilidades e limites. Por fim, encerramos com
nossos apontamentos sobre como se entrelaçam os elementos
dessa discussão.
FORMAÇÃO “INSUFICIENTE” DE PROFESSORES E DE AUTORES DE LDS:
POR UM DISCURSO E POR UMA FORMAÇÃO FORTALECEDORES DO
PROFISSIONAL DOCENTE

A discussão sobre as relações entre a formação docente e o
trabalho do professor na escola básica vem desde a criação dos
cursos de licenciatura. Com a instituição da Nova Lei de Diretrizes
Bases da Educação, LDB de 1996, sobressai uma especial atenção
aos cursos de formação de professores em nível superior, uma vez
que esse documento dá início à exigência da licenciatura para a
atuação docente na escola básica. Desde então, muitos documentos oficiais têm tratado do tema e orientado a reelaboração de
currículos dos cursos de Letras: passando pelas diversas versões
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, PCN+, PCNEM) no
final da década de 1990, pelas numerosas resoluções do Minis5
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Chamam atenção, nesse sentido, algumas exigências dos editais dos PNLDs de 2019 e
2020, os quais demandaram, para inscrição de obras didáticas, além dos livros, a produção
de um grande número de materiais extras que, em tese, seriam preparados pelos professores, adequando-se aos contextos e estudantes tão diversos com os quais cada um trabalha.
Entre os itens encomendados estavam, por exemplo, sequências didáticas, planejamentos,
projetos integradores, planos de trabalho, avaliações com gabaritos e critérios de avaliação,
orientações sobre como aferir e conduzir a aprendizagem.
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tério da Educação sobre a Formação Superior para Docência na
Educação Básica nas primeiras décadas dos anos 20006 (nas quais
se percebe uma ênfase na formação do professor para atuação na
escola básica), até a recente publicação da Base Nacional Comum
Curricular, que conta com a atualização da formação docente
para sua implementação.
Nesse cenário, entendemos que os currículos dos cursos
de licenciatura, em geral, passaram e ainda vêm passando, nas
últimas décadas, por reorganizações a fim de tentar atender à
demanda da formação de professores para atuação na escola
básica. Em um breve cotejo entre os currículos dos cursos de
Letras de algumas das grandes universidades públicas do País7,
é possível perceber a presença de disciplinas que procuram
relacionar a Literatura e alguns temas da Linguística ao ensino,
ainda que sejam iniciativas supostamente isoladas, pois em sua
maioria aparecem na grade de disciplinas optativas/eletivas8. Na
parte obrigatória do currículo, em todos os casos, se mantêm as
disciplinas teóricas de Literatura e Linguística, aparentemente
dissociadas das obrigatórias relacionadas ao ensino (em geral,
de natureza mais abrangente, tais como Metodologia e Psicologia da Educação, Política e Organização da Educação Brasileira,
Estágio Supervisionado, Didática – essas duas últimas por vezes
mais particularizadas, embora nem sempre isso apareça no nome
da disciplina).
6
7

8

Disponíveis no site do MEC, em http://portal.mec.gov.br/portal-do-professor/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/12861-formacao-superior-para-a-docenciana-educacao-basica . Acesso em 2/5/2018.
Foram consultados os currículos das seguintes universidades: UFRGS (http://www.ufrgs.
br/letras/arquivos/PropostaCurricular.pdf); UFSC (http://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/
curriculoCurso?curso=426); USP (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricul
ar?codcg=8&codcur=8051&codhab=6202&tipo=N); UNESP (http://www.ibilce.unesp.br/
Home/Graduacao450/LetrasDiurno/letnb2015d.pdf); UNICAMP (http://www4.iel.unicamp.
br/graduacao/arquivos/ProjetoPedagogicoCursoLetras.pdf); UFRJ (http://www.portal.letras.ufrj.br/images/Graduacao/Fl_Literaturas_B_D.pdf); UFES (http://www.letras.ufes.br/
matriz-curricular); UFMG (http://grad.letras.ufmg.br/arquivos/DIURNO%20Licenc.%20
Portugu%C3%AAs.pdf); UFPE (https://www3.ufpe.br/proacad/images/cursos_ufpe/
Letras-Portugu%C3%AAs_dia.pdf); UFRN (https://sigaa.ufrn.br/sigaa/link/public/curso/
curriculo/91279818). Acesso em 4/5/2018.
Há em alguns currículos disciplinas obrigatórias que, em seus títulos, estabelecem relação
com o ensino, mas são minoria.
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Sabemos que docentes dos cursos de Letras são linguistas
e especialistas em Literatura ou em língua estrangeira, profissionais que têm como foco suas áreas de pesquisa específicas,
nem sempre relacionadas ao ensino, à realidade da escola básica.
Assim, muitos desses docentes, apesar de ocuparem cadeiras em
licenciaturas, oferecem disciplinas que objetivam formar novos
pesquisadores/cientistas em suas áreas de conhecimento, e não
professores.
A formação do professor, nesse contexto, em grande parte
dos cursos, é delegada às Faculdades de Educação, que contam,
algumas vezes, com profissionais da área de Letras. Estes, por
sua vez, geralmente já orientaram suas pesquisas e sua formação
acadêmica para campos mais ligados ao ensino e, portanto, não
dominam discussões essencialmente da Linguística, como, por
exemplo, a gramática da língua portuguesa, sua história, suas
especificidades; a língua falada; o processo de variação linguística;
teorias da análise do discurso ou da linguística textual, entre outras que compõem os currículos e supostamente deveriam estar
indiretamente presentes nos materiais didáticos, na abordagem
dos conteúdos da escola básica.
Marcos Bagno (2013) afirma que a situação dos cursos de
Letras no Brasil, quaisquer que sejam eles, é uma “catástrofe”.
Primeiramente, por serem anacrônicos e conservadores, ainda
baseados na tradição das “Belas Letras”: estudo da literatura
clássica, do latim e do “bom” e “belo” uso da língua, além do foco
na escrita (deixando à margem a oralidade e suas manifestações).
O autor também considera que os cursos de Letras não admitem
sua função de formar professores de português ou de línguas
estrangeiras. Os currículos, segundo ele, apresentam disciplinas
irrelevantes para a formação docente, o que acaba resultando
em cursos que não formam nem o professor de língua, nem o
cientista da linguagem. O resultado, no que se refere à gramática,
de acordo com o autor, é que os estudos linguísticos, tal como
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são realizados, levam os formandos a saírem dos cursos com um
conjunto de afirmações pejorativas sobre a gramática, que nada
contribuem para lidar com ela em sua vida profissional.
Como efeito de uma formação que pouco contribui para a
compreensão da língua e da gramática em consonância com as
teorias linguísticas contemporâneas, o professor, de acordo com
Bagno (2013), opta por adotar coleções de LD mais conservadoras.
Continuando, o autor questiona:
E como poderia ser diferente se, em sua formação
acadêmica, essas professoras e professores jamais
foram apresentados aos critérios adotados pelo
MEC para avaliar livros didáticos, se jamais entraram
em contato com as teorias de ensino-aprendizagem
de língua materna que sustentam hoje em dia as
políticas oficiais de educação linguística? (p.29).

O autor também enfatiza que os atuais estudantes de Letras,
devido à desvalorização da carreira docente, são advindos das
classes mais baixas socioeconomicamente, com poucas experiências com práticas culturais de prestígio, inclusive linguísticas9.
Para ele, entretanto, o problema não é a universidade acolher
alunos das camadas mais desfavorecidas, mas sim deixar de oferecer condições para estes se inserirem efetiva e autonomamente
na esfera acadêmica10.
Bagno (2013) afirma que os LDs ainda recorrem majoritariamente à abordagem tradicional do ensino de gramática, baseados
na transmissão de conteúdos, principalmente relacionados à
9

10

Soma-se a esse perfil de aluno outros tantos (cujos depoimentos já presenciamos) que, (i) em
busca de um diploma de nível superior, qualquer que seja o curso, escolheram a faculdade
de Letras pelo fato de o vestibular ser menos concorrido ou, ainda, (ii) estudantes de classes
prestigiadas e interessados no curso, mas que optam por ele a fim de seguir uma carreira
estritamente acadêmica, sem nenhuma intenção de vir a atuar como professores da escola
básica.
A esse respeito, ver as discussões atuais sobre as práticas de letramento acadêmico e seus
mistérios Lea e Street (2006), Lillis (2001), Kleiman, Vianna e De Grande (2015), Sito
(2016), entre outros.
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nomenclatura da gramática normativa. Para ele, existe um desequilíbrio metodológico interno no conjunto das coleções aprovadas
pelo PNLD 2008, por ele analisadas.
Enquanto no que diz respeito à leitura e escrita as
obras recorrem, em sua maioria, a metodologias
consideradas mais sintonizadas com o estado atual
da pedagogia de língua materna – a construção-reflexão e o uso situado -, quando se trata de conhecimentos linguísticos (eixo em que se inclui a abordagem
didática da variação) ainda impera uma perspectiva
de ensino conservadora, tradicionalista (p. 11, 12).

Para Bagno (2013), há uma contradição no trabalho das autoras e dos autores de LD, que conseguem, nas frentes de leitura
e escrita, basear-se em teorias mais avançadas e contemporâneas
sobre o seu ensino e desenvolver propostas em metodologias
de construção-reflexão (e não apenas transmissivas), mas não o
fazem quando chegam ao tratamento da gramática.
Ao analisar a formação das autoras e dos autores dos LDs
de língua portuguesa aprovados no PNLD de 2008, Bagno afirma
que vários têm, além de graduação, mestrado e doutorado, cursos desenvolvidos em universidades de prestígio – por exemplo,
quase a metade (30 de 62) é graduada pela Universidade de São
Paulo. Se esses autores e autoras, como destacado pelo próprio
Bagno, se formaram nas universidades brasileiras onde pesquisas
linguísticas de qualidade são realizadas, por que essa formação
exemplar não se manifesta no tratamento dado aos conteúdos
da gramática? Acreditamos, neste ponto, ser necessária uma
ressalva: não seria plausível esperar que nenhum profissional
da área de linguagem (seja ele professor universitário, seja professor da escola básica, seja autor didático), apenas por ter uma
pós-graduação em uma universidade de ponta, deva necessariamente dominar tantos conhecimentos ligados à grande área da
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Linguística (sociolinguística, gramática, literatura, teoria literária,
produção de textos, etc.). Isso, pelo simples fato de que pesquisas
de mestrado e doutorado se desenvolvem em uma área específica de conhecimento, na qual o pesquisador se especializa e se
aprofunda, em detrimento do domínio de outros conhecimentos
ligados à grande área dos Estudos da Linguagem.
Bagno questiona por que há um apego a uma ideologia linguística conservadora nas obras didáticas de LP. E diz que a falta
de coragem para abandonar esse arcabouço teórico já ultrapassado pela ciência da linguagem mereceria boa análise, iniciada por
ele ao enfatizar um conservadorismo no ambiente educacional
(por parte de editoras, diretores, coordenadores escolares, professores, pais) que exerce pressão na produção de materiais para
alcançar números elevados de adoção e, consequentemente, de
venda – visando ao lucro, finalidade das empresas do mercado
editorial.
Concordamos com a perspectiva de Bagno, mas acreditamos que a análise pode considerar outros fatores, adicionando
algumas questões: como exigir das autoras e autores de LDs que
rompam completamente com a tradição transmissiva e normativa
do ensino de gramática, se a própria universidade pública de prestígio, onde estão os pesquisadores e pesquisadoras dos diferentes
campos dos estudos linguísticos, ainda não conseguiu romper
completamente com essa tradição nos currículos dos seus cursos
de Letras, tal como Bagno descreve? Como exigir, nesse cenário,
tal movimento de professoras e professores, autoras e autores e
editoras e editores envolvidos na produção e uso do LD, formados
nesses mesmos cursos que se julgam tão insuficientes? 11 Além
disso, seria da alçada das editoras realizar essa transformação?
Estaria a cargo das editoras assumir essa responsabilidade frente
11

Os autores e autoras didáticos, em geral, são professores e professoras com muita experiência de sala de aula, em diferentes segmentos do ensino. É comum que o trabalho de um
docente experiente, de destaque, chame atenção do mercado editorial, que faz o convite para
a produção de materiais didáticos, ou professores experientes que tenham suas propostas
didáticas desenvolvidas procurem as editoras para a publicação.
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à educação linguística na escola básica, considerando que estas
seguem editais lançados pelo governo federal?
É preciso destacar que a responsabilidade pela formação de
professores atuantes na escola básica e de professores-autores
de LDs inseridos no mercado editorial ocorre na universidade,
e não entendemos que esta deva abrir mão de uma de suas
principais funções, nem do poder que pode exercer nas demais
esferas envolvidas na atuação profissional de seus licenciados.
A formação docente em nível superior é uma luta política não
vencida por completo – afinal, ainda enfrentamos situações em
que professores não licenciados assumem aulas na educação
pública – e que não pode ser delegada a outras esferas. Além
disso, sob nossa visão crítica em relação ao que está em jogo na
produção, circulação e uso de LDs, é preciso considerar as várias
dimensões e a complexidade dos materiais didáticos no contexto
brasileiro. De acordo com Bunzen (2009, p. 20):
não é possível desconsiderar nas análises atuais, por
exemplo, o próprio processo de (re)profissionalização e formação acadêmica dos autores, editores e
agentes envolvidos na produção (cf. MUNAKATA,
1999; BUNZEN, 2005; BATISTA & ROJO, 2005); a
relação dos conhecimentos escolares legitimados
nos LDPs com as mudanças curriculares e programáticas provenientes dos diversos órgãos que legislam
sobre a educação escolar; os efeitos das avaliações
em rede (SARESP, SAEB, ENEM) e dos critérios estabelecidos através dos Programas Nacionais de
Avaliação do Livro Didático (PNLD/PNLEM/PNLA) (cf.
ROJO & BATISTA, 2003; COSTA VAL & MARCUSCHI,
2005). Em suma: torna-se necessário perceber que
os objetos de ensino escolhidos para serem apresentados nos livros didáticos estão envolvidos em
uma grande rede de disputas econômicas, sociais,
políticas e epistemológicas.
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Como autoras de livros didáticos, professoras e pesquisadoras inseridas na perspectiva da LA, participamos desse debate
também como professoras que têm interesse em pensar a realidade da escola e buscar alternativas a fim de contribuir para uma
melhora na educação e na formação dos professores que estão
em sala de aula ou que nela pretendem ingressar. Essa nossa visão
decorre de nossa filiação ao núcleo de pesquisa Letramento do
Professor, grupo de estudos na LA fundado pela Profa. Dra. Angela
Kleiman na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp12, cujos
objetivos vão exatamente na direção de compreender demandas
docentes e considerar a voz desse grupo profissional.
CONTRIBUIÇÕES DA LA PARA A QUESTÃO

Primeiramente, acreditamos ser necessário analisar o contexto histórico-político-social como elemento imprescindível na
formação e na atuação docentes, já que, como enfatiza Ibernón
(2010), o desenvolvimento dos indivíduos sempre é produzido em
um contexto social e histórico determinado. Isso implica analisar
uma situação complexa que envolve a situação de trabalho do
professor e a carreira docente, a formação oferecida aos professores e as coerções e demandas da esfera escolar.
Com a democratização do acesso à educação básica no Brasil,
iniciada na década de 1970 e intensificada na década de 1990, a
situação da educação apresentou grandes avanços – maior oferecimento de vagas, reformas curriculares, sistemas de ciclos, avaliação de materiais didáticos etc. Contudo, a ampliação do sistema
gerou um desequilíbrio entre demanda e estrutura, incluindo a
formação inicial de professores. Como destacam Kleiman (2001),
Guedes-Pinto (2002) e Rojo (2009), a ampliação do acesso à escola
pública altera o perfil socioeconômico e cultural do alunado e do
professorado brasileiro, como também os letramentos levados
12

O grupo atualmente conta com pesquisadores espalhados em universidades e escolas de todas
as regiões do País, entre elas Unitau, Unifesp, PUC-MG, UNEB, UFBA, UFPA, UFRN,
UFPE, Unespar, e Institutos Federais de Ensino Médio.
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para a instituição escolar, o que gera consequências para a escola
e para o professor.
Guedes-Pinto e Fontana (2006) defendem que, para que a
escola e suas práticas pedagógicas sejam transformadas, é preciso compreender e conhecer o funcionamento da esfera escolar.
Para as autoras, qualquer mudança só se realiza dentro do curso
da história e, nesse aspecto, a história das práticas escolares
precisa ser conhecida e estudada para que possa ser apropriada,
alterada, transformada. Acreditamos que o mesmo valha quando
se pretende analisar a forma como os conteúdos são abordados
nos LDs de Língua Portuguesa, uma vez que essa abordagem
está diretamente relacionada às demandas e expectativas das
professoras e dos professores atuantes em sala de aula.
Como Bagno e outros estudiosos mostram (GATTI; BARRETO, 2009), as licenciaturas e a pedagogia apresentam currículos
muitas vezes centrados em enfoques que buscam fundamentar
os conhecimentos de diversas áreas, sem explorar seus desdobramentos em práticas educacionais, ou seja, não tratam de “como
ensinar”. Sem reflexões, discussões e orientações que sustentem
um fazer baseado em teorias mais atuais sobre língua e gramática e sobre ensino, é comum que os professores retornem, em
sua prática de sala de aula, a paradigmas apresentados a eles
durante seus longos anos nos bancos escolares – mais longos
que os passados na universidade. Além disso, a própria esfera
escolar apresenta organização e tradição que podem levar a esse
caminho: a organização do tempo escolar, inclusive do tempo
de cada aula, dos bimestres ou trimestres; o espaço de sala de
aula; a autoridade (ou o autoritarismo) exigido de professores;
a exigência, por parte de redes ou de gestões de escolas quanto
ao uso de um material didático específico13, etc.
13
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É cada vez mais comum a opção de redes municipais e estaduais pelo uso de sistemas de
ensino apostilados, abrindo mão da escolha do livro didático pelo professor. Geralmente,
os sistemas controlam ainda mais o tempo escolar e o planejamento do professor, por organizarem conteúdos a serem cumpridos em cada aula e manterem a prática de avaliações
periódicas para todas as escolas que adotam seu material, ou seja, o conteúdo, a ordenação e
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A perspectiva crítica que adotamos neste texto, como
professoras-autoras de LD, busca entender a escola como esfera
discursiva – e também a produção de materiais didáticos como
uma atividade “entre esferas”, situando-as sócio-historicamente.
Tal visão advém da LA, área por natureza transdisciplinar e que, no
extremo, tem se intitulado “indisciplinar”, isto é, uma não disciplina se comparada à Linguística, justamente porque se interessa
e se ocupa de questões ligadas ao mundo social, à vida para além
da ciência pura. A LA procura justamente compreender diferentes
relações e situações que ocorrem na sociedade e que podem ser
analisadas em pesquisas, na tentativa de trazer o mundo real para
o universo da ciência, a fim de melhor compreendê-lo e conseguir
de fato agir sobre ele para transformá-lo, sem isolar a ciência nas
salas dos cientistas. Tal como afirma Moita Lopes,
isso é essencial para que o linguista aplicado possa
situar seu trabalho no mundo, em vez de ser tragado
por ele ao produzir conhecimento que não responda
às questões contemporâneas em um mundo que
não entende ou que vê como separado de si como
pesquisador (MOITA LOPES, 2006, p. 90).

Acreditamos, assim, na função social da pesquisa acadêmica,
a qual, se conduzida para este fim, pode se tornar uma forma
de agir no mundo para mudá-lo e não apenas ser utilizada para
construir um conhecimento que se encerra no cenário acadêmico
e traz pontos para os currículos pessoais do pesquisador, sem
levar um retorno para a sociedade que sustenta essas mesmas
pesquisas. Além disso, inserimo-nos em uma vertente da LA que
busca trazer para suas pesquisas grupos sociais marginalizados
ou minoritarizados, tal como o é atualmente a classe dos professores. Defendemos, assim, tal como Kleiman (2013),
o tempo destinado a seu ensino são pré-estabelecidos e cobrados na organização do sistema
de ensino.

123

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

uma Linguística Aplicada crítica com uma agenda
que, em consonância com sua vocação metodológica interventiva, rompe o monopólio do saber
das universidades e outras instituições que reúnem
grupos de pesquisadores e intelectuais e toma como
um de seus objetivos a elaboração de currículos que
favoreçam, por um lado, a apropriação desses saberes por grupos na periferia dos centros hegemônicos
e, por outro, a legitimização dos saberes produzidos
por esses grupos (KLEIMAN, 2013, p. 41).

Sob esse viés, nosso objetivo é contribuir para fortalecer o
professor, sua formação e sua atuação, seja na sala de aula, seja
na pesquisa, seja na produção de materiais didáticos. E, nesse
contexto, não nos parece que responsabilizar docentes – professoras e professores da escola básica ou professoras/professoresautoras/autores de LD – seja uma escolha que compreenda o
quadro sócio-histórico em que o dilema se situa ou, ainda, que
leve em conta uma agenda crítica e transformadora tal como
pretendemos neste trabalho.
Com o presente texto, portanto, assumimos nosso compromisso social com realidades que envolvem demandas de grupos
periféricos, que sofrem diferentes tipos de desigualdades e de
privações (CAVALCANTI, 1986; KLEIMAN, 1992; CELANI, 1992;
MOITA-LOPES, 2006; KLEIMAN, 2013; ROJO, 2013b), e inserimonos na LA que busca enfrentar e compreender problemas sociais
relacionados à educação. Entre eles, a proletarização do professor, a exclusão e o ensino na escola pública, os conflitos e a
interculturalidade na formação docente, temas que permeiam
a elaboração de um livro didático e que devem ser enfrentados
pelo linguista aplicado que quer investigar “com olhos do sul,
para o sul, de uma posição de vantagem porque é fronteiriça e ao
mesmo tempo exterior, ocupando, assim, uma terceira, diferente
e privilegiada posição” (KLEIMAN, 2013, p.50-51).
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Tomando por base esses pressupostos, quando abordamos
questões relacionadas aos professores e seu fazer, seja ele o
trabalho em sala de aula, seja ele o trabalho com a escrita de
livros didáticos, consideramos que estes formam um grupo cujos
saberes não são legitimados por aqueles que têm vozes poderosas
socialmente, como a academia, a grande imprensa e o Estado.
Muitas vezes, a avaliação que faz o professor da escola básica ou
o professor autor didático se baseia em parâmetros acadêmicos,
principalmente os relacionados à escrita. Esta, como mostram
pesquisas do grupo Letramento do Professor, pode se tornar um
poderoso mecanismo de constituição da subalternidade dos
docentes, como também pode ser usada para subverter essa
subalternidade (KLEIMAN, 2006, 2013; VÓVIO, 2007; VALSECHI
et. al., 2014; KLEIMAN, VIANNA, DE GRANDE, 2013).
Partindo desse lugar, buscamos perspectivas que permitam
ouvir essas vozes, considerá-las como produtoras de conhecimentos que podem ser legitimados e integrados em formações
oferecidas por instituições de prestígio.
O LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO SITUADO NUM ESPAÇO ENTRE
ESFERAS: UMA FORMA DE ENTENDER O ENSINO DE GRAMÁTICA
ATUALMENTE

Sob a perspectiva que adotamos neste texto, acreditamos
que, para compreender a persistência do ensino de concepções
de gramática já ultrapassadas sob o viés dos estudos linguísticos,
é preciso analisar a escola como esfera discursiva, relacionada às
esferas acadêmica e oficial-burocrática, mas delas independente
e diversa.
O conceito de “esfera”, advindo dos estudos do Círculo de
Bakhtin, implica considerar o tempo e o lugar históricos em que
os enunciados são produzidos, os participantes e as relações
sociais que estes mantêm entre si, bem como os gêneros utili-
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zados na interação, enfocando como esses fatores se articulam
na produção de significados no interior das práticas sociais de
cada esfera. As esferas se interpenetram, se sobrepõem; gêneros
produzidos em uma esfera migram para outras, são destinados
à circulação em diferentes esferas, podem ser apropriados e
reacentuados em situações comunicativas de esferas variadas.
Por exemplo, um documento oficial do Estado que regulamenta
ou oferece parâmetros à educação tem usos variados na esfera
do trabalho do professor (em reuniões de corpo docente para
o planejamento anual ou bimestral), na esfera escolar (como
regulamentador do trabalho de gestores e docentes) ou, ainda,
na esfera acadêmica (como objeto de análise).
A escola também produz conhecimento e (re)cria especificidades; tal como as outras esferas, também constrói papéis sociais
e relações entre sujeitos específicos, em um espaço-tempo particular. Assim, não parece profícuo desenvolver uma relação de
imposição de saberes pretensamente superiores de uma esfera a
outra. Ou seja, mesmo que estudos linguísticos ou da literatura
sustentem uma ou outra tese, esta não pode ser encarada como
algo que possa ser transposto verticalmente à outra esfera discursiva, no caso, a escolar.
O conceito de espaço de Milton Santos (2012), da perspectiva da Geografia, ajuda a compreender essas relações e
influências entre esferas e internamente a uma esfera ao propor
uma reflexão sobre os objetos e seus usos nos espaços sociais.
Tal conceito traz ganhos e complementa o conceito bakhtiniano
de esfera, visto que a teoria de Santos possibilita pensar o LD
como objeto dentro de diferentes sistemas. Segundo o autor, o
espaço é formado por um conjunto indissociável de sistemas de
objetos e sistemas de ações, reunindo a materialidade e a vida
que o anima. Os sistemas de objetos e os sistemas de ações
que compõem um espaço sempre interagem: “de um lado, os
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações
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e, de outro, o sistema de ações leva à criação de objetos novos
ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço
encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2012, p. 63).
Se pensamos no LD como objeto, ao migrar de uma esfera
para outra e compor um novo sistema de objetos, ele altera o
espaço, condiciona novas ações e por elas é modificado. E, sendo
o LD construído entre esferas – editorial, comercial, oficial, acadêmica e escolar –, a análise e o uso desse objeto nas diferentes
esferas o modifica, e ele próprio, por sua vez, altera esses espaços. Ou seja, não há como o LD ser um objeto acadêmico, como
também não há como prever todo uso desse objeto na esfera
escolar – uma vez que ele se torna outro objeto ao ser utilizado
por professoras e professores em seus projetos autorais que são
as aulas (BUNZEN, 2009).
Essa relação indissociável entre objetos e ações no enfoque
de Santos não compreende aspectos físicos e objetos de um
espaço como se estes compusessem coleções, simples reuniões
de objetos, pois a utilidade atual, passada ou futura, destes vem
de seu uso combinado por grupos humanos, das ações que os
modificam. Santos (2012) também faz uma reflexão sobre as
relações entre espaço e processos históricos, afirmando que
velhos objetos que compõem um espaço podem permanecer
nele com novas funções, pois estas são definidas pela rede de
relações em que os objetos estão inscritos. E, por conseguinte, novos objetos podem ser usados para velhas e conhecidas
ações. Por isso, afirma que o padrão espacial, na conjugação
entre um sistema de ações e um sistema de objetos, não é só
morfológico, também é funcional. Os objetos podem perdurar
no tempo, mas sua significação é alterada pelas relações estabelecidas em eventos concretos, situados. Assim, “as ações não
são indiferentes à realidade do espaço, pois a própria localização
dos eventos é condicionada pela estrutura do lugar” (SANTOS,
2012, p. 160).
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Com base nessas considerações, entendemos que o espaço
em que o LD é analisado e utilizado interfere nas ações de participantes de eventos variados nos quais emergem a produção
e o uso de LDs e pode modificar os objetos que compõem esse
espaço em sua funcionalidade. Em outras palavras, a esfera, como
campo discursivo, não se restringe à ideia de espaço, mas sofre
influências dos conjuntos de objetos e ações prototípicas do
espaço em que as interações ocorrem, como também da história
do espaço e do uso de objetos nele situados. Por isso, julgar a
produção do LD ou seu uso na escola apenas por parâmetros
acadêmicos é insuficiente para entender a complexidade das
ações relacionadas a esse objeto nas diferentes esferas. O conceito de esfera contempla tanto a situação específica quanto o
tempo histórico (cronotopo, na perspectiva bakhtiniana) em que
os enunciados são produzidos, ou seja, é situada historicamente.
Além das esferas que determinam a enunciação, há outro
elemento central na definição do enunciado, as apreciações valorativas. Bakhtin ([1934-35/1975] 1988) defende que todo enunciado
encontra o objeto para o qual está voltado já “desacreditado,
contestado, avaliado, envolvido por sua névoa escura ou, pelo
contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram
sobre ele” (p. 86). Ou seja, o objeto já está penetrado por apreciações e entoações de outros, e o enunciado concreto sempre
adentra um meio dialogicamente perturbado e tenso de outros
discursos. Um enunciado concreto, num dado momento social
e histórico, sempre toca os milhares de outros discursos sobre
o objeto, sendo sempre um participante ativo do diálogo social:
a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno
próprio a todo o discurso. Trata-se da orientação
natural de qualquer discurso vivo. Em todos os
seus caminhos até o objeto, em todas as direções,
o discurso se encontra com o discurso de outrem
e não pode deixar de participar, com ele, de uma

128

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

interação viva e tensa (BAKHTIN, [1934-35/1975]
1988, p. 88).

Ao ser produzido na esfera editorial ou ao ser usado na esfera escolar, o LD, tomado como enunciado, se embrenha nesse
emaranhado de fios dialógicos relacionados às esferas em que
são proferidos. Vale ratificar, portanto, que, para ter uma sobrevida, um livro didático, produzido na esfera editorial, precisa,
em primeiro lugar, atender aos interesses da esfera oficial, a fim
de que possa ser inscrito nos programas de compra do governo
(PNLD). Em segunda instância, para ser aprovado nesses programas, precisa estar em consonância com a esfera acadêmica, já
que, uma vez inscrito, será analisado, avaliado e resenhado por
profissionais vinculados a instituições acadêmicas, sejam eles
docentes, sejam alunos de pós-graduação, sendo que os avaliadores não são homogêneos: são de grupos de pesquisa, linhas
teóricas distintas, o que se reflete na avaliação e na política de
aprovação e reprovação. Por fim, precisa atender às demandas da
esfera escolar, pois só chegará de fato aos bancos escolares se for
escolhido pelos professores, isto é, se suas propostas estiverem
condizentes com os interesses do professor da escola básica.
O LD, assim, é concebido em meio às apreciações valorativas e
entoações de todas essas esferas, e deve atender a todas elas
para sobreviver nesse meio dialogicamente perturbado e tenso
de variados discursos, por vezes antagônicos.
Bunzen (2009, p. 28) defende que a escola não é somente
uma instituição que transfere saberes, práticas e objetos de ensino produzidos fora dela, pois nela observam-se “processos de
apropriação, de singularidades e de (re)criações de um sistema
escolar”. A partir da perspectiva do dialogismo bakhtiniano, que
considera que nossos enunciados estão sempre numa cadeia de
interação verbal, sempre como réplica a outros enunciados e gerando novas réplicas, o autor defende que não é possível reduzir
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práticas escolares e julgá-las como “tradicionais” ou “inovadoras”
sem considerar questões sócio-históricas dessa instituição e a
cadeia de enunciados que dialogam nessa esfera, consideração
que, a nosso ver, se aplica também à formação do professor e à
escolha que este professor vai fazer por um ou outro livro, tendo
em vista qual atende melhor seus objetivos de ensino.
Por isso, conforme cita Bunzen, “a escola moderna constrói
seus próprios tipos de saberes e habilidades conforme modelos
de elaboração cuja lógica pode ser encontrada dentro dos próprios sistemas educacionais e nas relações com outras instâncias”
(CHERVEL, 1990, HÉBRARD, 1999, apud BUNZEN, 2009, p. 29).
Dayrell (2001), por sua vez, ressalta “a dimensão do dinamismo,
do fazer-se cotidiano” efetivado por sujeitos sociais e históricos
na escola. Considerar o papel dos sujeitos na trama social que
constitui a instituição escolar implica, segundo o autor, uma
tensão entre duas dimensões: as práticas institucionais e o cotidiano escolar. Baseando-se em Ezpeleta e Rockwell (1986), Dayrell
(2001) afirma que a escola seria o resultado de um confronto de
interesses entre a organização oficial do sistema escolar (que
define conteúdos, espaços e tempos, hierarquias) e os sujeitos
(alunos, professores, funcionários, coordenador, diretor, que
fazem da escola um processo permanente de construção social,
como o é qualquer esfera de atividade humana):
a escola, como espaço sócio-cultural, é entendida,
portanto, como um espaço social próprio, ordenado
em dupla dimensão. Institucionalmente, por um
conjunto de normas e regras, que buscam unificar
e delimitar a ação de seus sujeitos. Cotidianamente,
por uma complexa trama de relações sociais entre os
sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos,
imposição de normas e estratégias individuais, ou
coletivas, de transgressão e de acordos (DAYRELL,
2001, p. 137).

130

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

O LD está situado nessa complexa trama de relações sociais, ao
entrar na escola, e em outra trama complexa em seu processo
de autoria. A produção de um material didático pensado para
a esfera escolar e produzido por professores, pesquisadores e
editores também se dá na esfera editorial, que, apesar de muito
relacionada à esfera escolar e também à acadêmica, precisa atender a critérios bastante rígidos de um edital, da esfera oficial.
Assim, sob nosso ponto de vista, o livro didático pode ser
um parâmetro para o professor, mas caberia aos docentes e às
redes de formação regionais (Secretarias de Educação, Diretorias
de Ensino, ou mesmo escolas) adaptarem as propostas dos livros
a suas respectivas realidades. Autores de livro didático para o
ensino básico que optam por romper com a tradicional ordem
em que os tópicos gramaticais são abordados nos diferentes
anos (na morfologia, por exemplo, começar por substantivos,
depois adjetivos e artigos; etc...), fazem uma escolha com base
nos temas e fundamentos de teorias com as quais se identificam
e que podem, por vezes, da mesma forma que a abordagem mais
tradicional, não atender às especificidades de muitas realidades
de professores e escolas ao redor do país. Em contrapartida,
autores de livros didáticos que sigam a tão criticada ordem
tradicional dos conteúdos de gramática podem tentar abordar
esses mesmos conteúdos de uma forma mais crítica e reflexiva,
sem se ater apenas a propostas prescritivas e normativas. Em
outras palavras, não é a ordenação dos conteúdos trabalhados,
nem outras escolhas pontuais, o que vai determinar a qualidade
da abordagem e da metodologia de um LD.
Reforçamos o fato de os autores desses livros didáticos serem
profissionais formados em instituições que, por mais que possam
ter prestígio e renome, por vezes até mesmo internacional, ainda
mantêm cursos cujo foco não é a formação de professores e a
discussão de estratégias e teorias voltadas para o ensino básico.
Portanto, nesse contexto, é compreensível que as abordagens
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dos LD ainda estejam, tal como os cursos de licenciatura que
formaram seus autores, em um processo de transição entre a
tradição histórica do ensino e os novos conhecimentos advindos
de pesquisas científicas mais recentes nos Estudos da Linguagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inserida em todo o contexto sócio-histórico de produção,
escolha e utilização de livros didáticos exposto no presente capítulo, permanece a questão de como conciliar os interesses Ciência
Linguística x Instituição escolar x Material Didático. Longe de
tentar dar uma resposta final a esse dilema, um caminho possível
de conciliação está na necessária flexibilidade por parte de todos
os lados: a Ciência pode ser flexível e entender as especificidades
dos processos de produção, escolha e uso de LDs, em vez de
julgá-los como insuficientes, errôneos ou atrasados? Pode, ainda,
desenvolver pesquisas e ações que contribuam para a formação
de um professor que esteja apto a escolher e usar o LD conforme
seus interesses e necessidades? A instituição escolar, por seu
turno, pode se abrir para modificar práticas de ensino há muito
tempo cristalizadas e criticadas por se basearem em conceitos e
definições às vezes equivocados? Os materiais didáticos, no que
lhes cabe, podem rever suas propostas e avançar em aspectos
relacionados à abordagem dos tópicos gramaticais?
Como já mencionado neste texto, os livros didáticos, se
não reveem suas abordagens, não são nem mesmo aprovados
nos programas do governo. A escola básica, por sua vez, é
bombardeada por currículos, cadernos, propostas pedagógicas
e precisa dar conta de inserir essas imposições em sua rotina. À
universidade, instituição de maior prestígio entre as três mencionadas, produtora da Ciência e do conhecimento socialmente
mais valorizado, cabe, então, não apenas a reorganização de
seus currículos, tendo em vista uma formação fortalecedora e
legitimadora do professor, mas também o investimento em uma
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agenda de pesquisa sobre livros didáticos que se comprometa a
analisá-los em todo o contexto sócio-histórico aqui explorado,
tal como o objeto complexo que ele é.
Para tanto, não bastam análises que critiquem esses materiais
aprofundando-se em um único aspecto de um conhecimento
específico e exigindo um rigor teórico que é muito importante
para as pesquisas da esfera acadêmica, mas que nem sempre
cabe ou se mostra viável no contexto da educação básica, no
entremeio das esferas editorial, escolar e oficial. Certamente, as
análises teóricas dos livros didáticos de língua portuguesa feitas
por linguistas têm muito a contribuir para melhorar a qualidade
desses materiais (e, em consequência, a formação de professores).
Mas, para que esse progresso de fato ocorra, seria interessante
que tais análises apresentassem propostas objetivas de trabalho,
apontando caminhos novos, que conciliassem as necessidades e
as práticas de ensino com os avanços da ciência linguística. Mais
que isso, é imprescindível que a análise acadêmica de LDs seja
feita levando em consideração todo o emaranhado dialógico no
qual se insere a produção desses materiais, conforme expomos
no presente texto.
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CAPÍTULO 6
ESTÁGIO DE DOCÊNCIA SOB UMA ABORDAGEM
SOCIOINTERACIONISTA DA LINGUAGEM:
RELATO DE CASO
Cleide Inês Wittke
Alessandra Baldo
INTRODUÇÃO

Propostas de ensino de língua fundamentadas em uma concepção sociointeracionista da linguagem, com a indissociável valorização
do conceito de gênero textual (ou discursivo), têm sido amplamente
divulgadas e discutidas no ambiente acadêmico e também no meio
escolar. Essa discussão tomou força nas instituições governamentais
responsáveis pelas diretrizes relativas à educação linguística há duas
décadas, se adotarmos como data de referência a publicação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNs),
em 1998. Mesmo que os argumentos dos PCNs em favor a uma
abordagem sociointeracionista e à noção bakhtiniana de gênero para
o ensino de línguas não tenham sido precursores de tais propostas,
esse movimento nacional foi fundamental a novos estudos na área.
Vale lembrar que elas já tinham sido sugeridas anteriormente por
vários estudiosos da linguagem, como é o caso de Marcuschi (1987)
Geraldi (1991), Koch (1993), Koch e Travaglia (1994) e Moita Lopes
(1996), citando apenas alguns nomes de referência1.
1

Ainda que nem sempre os termos sociointeracionismo e gêneros textuais estejam explícitos
nos trabalhos desses autores, é possível perceber uma concepção de ensino de língua que
apregoa princípios bastante semelhantes aos dos PCNs.
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Mesmo não sendo uma proposta pioneira, é inegável a contribuição que os PCNs ofereceram, devido especialmente a seu
status de documento oficial, ao agrupar em um texto único os
estudos anteriores de diversos autores e pesquisadores da área
de ensino e aprendizagem de línguas e, tão importante quanto,
ao chamar a atenção e sugerir meios para a transposição didática
dos parâmetros estabelecidos para os currículos das aulas de
línguas, tanto materna quanto estrangeira. As contribuições dos
Parâmetros refletiram imediatamente nas propostas pedagógicas
dos cursos de Licenciatura em Letras, efeito produtivo e inevitável
(cf. ROJO, 2002; WITTKE, 2007). Desde sua publicação até cada
nova complementação ao documento de 1998, os currículos dos
cursos de Letras foram sendo reformulados, com a intenção de
inserir as novas diretrizes em seus conteúdos programáticos.
Nesse contexto como pano de fundo, o presente capítulo
objetiva apresentar os resultados de um projeto de estágio, cuja
proposta de ensino de língua inglesa foi organizada a partir de
uma sequência didática para a produção escrita de Tiras em
quadrinhos (TQs). O projeto foi elaborado por duas graduandas
de Letras na disciplina de Estágio de Docência em Letras de uma
universidade federal do sul do Rio Grande do Sul, sob orientação
das autoras desta pesquisa. A proposta foi realizada com alunos
de uma escola pública de 5ª e 6ª anos do ensino fundamental,
com um conhecimento de inglês muito básico, quase inexistente.
Como será visto mais detalhadamente ao longo deste texto, as
respostas positivas dos alunos a um questionário de avaliação
do trabalho a partir de TQs mostram que a atividade foi bemsucedida em vários aspectos. Entendemos que a explicação mais
provável para tal resultado está no modo como a sequência didática (cf. DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2010) foi elaborada
para trabalhar com esse gênero de texto.
Este capítulo está organizado em seis seções. Na primeira
delas, selecionamos extratos dos PCNs de língua estrangeira
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relativos à importância da adoção da abordagem sociointeracionista no ensino da língua, com ênfase na noção de discurso,
gênero e texto. Na segunda, apresentamos uma breve revisão
da literatura e do uso do gênero TQs no ensino de língua. Na
terceira, resgatamos a noção de humor, seu efeito e sua importância no processo de ensino e de aprendizagem, considerando
que o gênero em questão tem o humor como um de seus traços
fundamentais e distintivos.
Na quarta seção, descrevemos a motivação para o trabalho
com o gênero TQs e também a sequência didática adotada ao
longo desse dispositivo de ensino. Na quinta seção, iniciamos com
os questionários de avaliação das aulas respondidos pelos alunosalvo, com enfoque no gênero tiras e finalizamos com três textos
produzidos por eles. Comentários finais são tecidos na sexta seção,
tendo como base a revisão teórica e a análise dos dados coletados.
SOCIOINTERACIONISMO E GÊNEROS TEXTUAIS NOS PCNS

Nos PCNs para o Ensino Fundamental de língua estrangeira,
a valorização da abordagem sociointeracionista é evidenciada
ao longo do documento. Já no início da descrição das diretrizes,
chama a atenção para o fato da possibilidade de “usar a aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na escola,
as várias maneiras de se viver a experiência humana” (BRASIL,
1998, p.24-25) estar atrelada a duas questões teóricas de base:
ser a natureza da linguagem quanto o processo de aprendizagem de cunho sociointeracional. Tais premissas são seguidas
pela definição que o documento assume sobre essas noções, a
saber: “O uso da linguagem é [...] determinado por sua natureza
interacional [...] e as pessoas se envolvem em interações escritas e orais para agirem no mundo social em um determinado
momento, em relação a quem se dirigem ou a quem se dirige a
elas”. (BRASIL, 1998, p.27)

139

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

Com relação aos PCNs de língua estrangeira para o Ensino
Médio, podemos dizer que há pouca referência às concepções
de linguagem a serem tomadas como fundamento para o ensino
e aprendizagem nessa área. No entanto, seria um contrassenso
pensar que as diretrizes voltadas ao Ensino Médio fossem divergentes das estabelecidas para o Ensino Fundamental, pois partimos do princípio de se tratar de um documento sério e coerente.
Nesse sentido, ao enfatizar o papel da comunicação/interação
como meta primeira no ensino de línguas estrangeiras no nível
médio, dado seu papel “imprescindível no mundo moderno, com
vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal” (BRASIL,
1999, p.31), é possível inferir o caráter sociointeracionista da
linguagem, especialmente a partir da ênfase na realização de uma
comunicação bem-sucedida, nas mais diversas manifestações e
instâncias sociais.
Já no que diz respeito especificamente ao uso de gêneros
textuais nas disciplinas de língua estrangeira, não há referência
direta. Acreditamos que isso aconteça por duas razões. Primeiro,
porque ao (re)afirmar a proposta sociointeracionista para o ensino
da língua também estão (re)afirmando a proposta de ensino de
língua via gêneros, já que, atualmente, são conceitos indissociáveis. Segundo, porque a noção de gênero é bastante enfatizada
nos PCNs voltados ao ensino e aprendizagem de língua materna,
portanto, parece razoável supor que a mesma escolha teóricometodológica tenha sido adotada para o ensino e aprendizagem
de língua estrangeira.
Cabe lembrar, nesse contexto, que a definição de gênero
aparece já no início dos PCNs de língua materna para os 3º e 4º
ciclos, logo após a caracterização de termos-chave como língua,
discurso e texto, definidos como “resultados das atividades discursivas que se organizam dentro de um determinado gênero”
(PCNs, 1998, p. 26)2. Esse documento define a linguagem como
2
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“ação interindividual orientada por uma finalidade específica,
um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais
existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos
momentos de sua história” (PCNs, 1998, p. 21). Sob essa concepção, a língua é vista como “um sistema de signos específico,
histórico e social, que possibilita a homens e mulheres significar
o mundo e a sociedade” (p. 21).
Nas duas próximas seções, temos como foco o gênero TQs.
Iniciamos definindo-o e seguimos apresentando experiências
didáticas do uso desse gênero no ensino de língua.
TIRAS EM QUADRINHOS (TQS) E O ENSINO DE LÍNGUA

As TQs, segundo Ramos (2011), fazem parte do hipergênero
história em quadrinhos (HQs), pois compartilham características
comuns aos diferentes gêneros em quadrinho, como “o uso de
uma linguagem própria, com elementos visuais e verbais escritos,
e a tendência à presença de sequências textuais narrativas” (p.
1). Para o autor, as tiras englobam quatro gêneros, autônomos
e com marcas de circulação próprias: as tiras cômicas, as tiras
seriadas, as tiras cômicas seriadas e as tiras livres. Com relação
às especificidades desse gênero de texto, Ramos (2011) também
destaca as seguintes características: formato fixo em colunas e
em geral na horizontal, temas atuais e diversificados, presença
marcante de humor e um desfecho inesperado.
Ramos (2006) lembra que o gênero HQ é considerado pelos
Parâmetros como um texto adequado para trabalhar a oralidade e
a escrita, dado o fato de sua estrutura ser muito próxima da oralidade, o que permite ao aluno compreender mais facilmente o que
fala e com quem fala. Além disso, a familiaridade dos estudantes
com as histórias e tiras é outro fator que contribui para seu uso
em sala de aula. Essa familiaridade com o gênero foi constatada
ciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo
e construção composicional” (PCNs, 1998., p.26).
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na pesquisa sobre leitura feita por Bari e Vergueiro (2007), cujo
resultado mostrou que praticamente todos os voluntários afirmaram já terem lido HQs e tiras na infância, e muitos seguiram
com esse hábito na adolescência. Os autores acrescentam que
os alunos costumam gostar de trabalhar com esses textos e isso
resulta em uma participação mais ativa e produtiva da parte deles.
Ainda que, de fato, histórias e tiras em quadrinhos sejam
instrumentos pedagógicos atrativos, alguns autores chamam a
atenção para o bom senso do professor ao utilizá-las, a fim de
evitar um uso excessivo, o que pode ocasionar o efeito inverso
ao desejado. Nesse sentido, Araújo, Costa e Costa (2008, p. 8)
postulam que a escola não deve concebê-las como uma solução
para todo e qualquer objetivo educacional, e que sua utilização
no meio educativo exige conhecimento e criatividade da parte do
professor. Felizmente, estudos recentes mostram que o professor
tem sido criativo na abordagem de histórias e tiras em quadrinhos
no ensino de língua materna e estrangeira, tornando sua aula
atrativa e motivando seu aluno, sob o objetivo de aprimorar as
diferentes habilidades dos aprendizes.
Especificamente sobre o ensino de língua materna, Gazetta
e Sobrinho (2009) relatam sobre os benefícios do trabalho com
histórias e tiras em quadrinhos no desenvolvimento da leitura
e da produção de textos com alunos do 5º e 6º anos. De modo
semelhante, o ensino da escrita através da produção de TQs foi
avaliado por Moteranin e Menegassi (2009), atividade também
desenvolvida com alunos do ensino fundamental. Valendo-se do
conceito de sequência didática, conforme pensada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010), os autores mostram como é possível
abordar esse gênero em aula, de forma eficaz.
Com relação ao ensino de língua estrangeira (L2), Mendez
et al. (2011) falam sobre as aplicações didáticas de TQs visando
ao desenvolvimento da leitura em L2, elaboradas pelo projeto
de extensão intitulado Educação linguística e ensino de línguas
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estrangeiras, da Universidade Federal Fluminense. Mattar (2010),
da mesma forma que Mendez et al. (2011), se volta ao uso de
tiras cômicas nas aulas de língua inglesa, a fim de aprimorar a
habilidade de leitura dos alunos de 7º ano. A autora construiu
um modelo e uma sequência didática com base em 35 tiras e,
a partir da análise de sua aplicação nas aulas de língua estrangeira, concluiu que foi possível envolver os alunos em situações
de leitura que os levassem a perceber o conteúdo temático, o
estilo e a construção composicional do gênero (BAKHTIN, 2003),
e, além disso, “a se engajarem discursivamente, desenvolvendo a
capacidade de reflexão sobre a linguagem verbal e visual presente
nas tiras” (MATTAR, 2010, p. 158).
O estudo de Stutz e Biazi (2007) também apresenta sequência didática com tiras cômicas para alunos do ensino fundamental, mas difere dos trabalhos de Mendez et al. (2011) e Mattar
(2010), na medida em que prevê, além da capacidade de leitura,
o desenvolvimento da competência escrita em língua inglesa. Já
Braz (2012) foca em aprendizes de língua inglesa do programa
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a intenção de investigar em que medida o trabalho com HQs pode ser considerada
uma ferramenta didática útil a esse ensino. Segundo a autora, o
maior benefício desse dispositivo didático foi diminuir a fronteira
entre os aprendizes e a língua inglesa, considerando que eles
tinham pouco contato com a L2 em seu cotidiano, o que gerava
maior dificuldade de assimilação e, consequentemente, causava
resistência no aprendizado. No entender da pesquisadora, essa
situação aumentava o sentimento de opressão dos aprendizes,
frente a uma sociedade que exige o domínio de uma segunda
língua e, em especial, do inglês.
HUMOR, ENSINO DE LÍNGUA E TIRAS

De acordo com Mouta (2007), identificar o humor na linguagem significa entendê-la como uma forma de comunicação par143
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ticular, como um sistema próprio, no qual se inserem a invenção
e a livre transgressão. Para a autora, a ludicidade dos jogos de
humor na língua aproxima os homens de um universo de ilusão
e liberdade, afastando-os, assim, do caráter instrumental da mesma. Nesse contexto, Mouta (2007) acrescenta que o conteúdo
da expressão ao qual a mensagem se vincula não traz consigo a
intenção de comunicação transparente e “a linguagem institui-se
então como objeto de prazer associada a uma atividade lúdica,
atividade que é duplamente partilhada na interação que se estabelece com o interlocutor do enunciado humorístico” (p. 82)3.
Especificamente com relação ao uso do humor na aula de
língua estrangeira, Mouta (2007) defende que esse possui um
papel primordial na aquisição de competências linguísticas,
sociais e pragmáticas, servindo de facilitador no processo de
ensino e de aprendizagem. O humor, através do riso, explicita
Mouta (2007), consegue diminuir os mecanismos inibitórios que,
com relativa frequência, trazem prejuízos à produção oral e às
interações verbais significativas entre os aprendizes. Além disso,
a autora sustenta que os aprendizes de uma língua estrangeira
terão verdadeiro acesso ao “prazer e fruição das potencialidades
e riquezas da língua estudada” (p. 102), se conseguirem descobrir
e controlar, progressivamente, os mecanismos que permitem
entender o humor nessa língua.
O estudo de Askildson (2007) apresentou conclusões semelhantes. As respostas de 236 estudantes de língua estrangeira
a um questionário que visava compreender o efeito do humor
pedagógico na sala de aula indicaram, em linhas gerais, que o
trabalho com o humor ajuda a reduzir a ansiedade e a tensão
implicadas no processo de aprendizagem de língua estrangeira.
Além disso, melhora a disponibilidade dos professores e também
a o nível de interesse pelas aulas.
3
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Entretanto, a autora lembra que tal partilha somente toma forma na interação comunicativa
na medida em que os interlocutores forem capazes de acessar informações pressupostas ou
subentendidas, uma vez que essas constituem a base do discurso humorístico.
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Acrescidos a esses benefícios, Muñoz-Basols (2005) elenca
o estabelecimento de uma atmosfera cooperativa que auxilia os
aprendizes a melhor se relacionarem entre si, e, ao mesmo tempo, possibilita que o professor possa focalizar em cada aprendiz,
individualmente. Entre os materiais que podem desencadear o
humor na aula de língua estrangeira, o autor cita as expressões
idiomáticas e os provérbios, os jogos de pronúncia, o uso de
quadrinhos e de piadas.
Cabe ressaltar ainda que o ensino e a aprendizagem de língua
inglesa orientado e descrito por nós nesta reflexão tinha uma
motivação e um desafio específicos: Como fazer uso de materiais,
cuja linguagem contemplasse elementos de humor, quando os
aprendizes possuem conhecimento mínimo na língua estrangeira? Confrontados com essa realidade, optamos por descartar a
leitura de TQs e HQs, como também o trabalho com o gênero
piada e provérbios. A solução encontrada foi, então, dar aos
alunos a possibilidade de criar suas próprias TQs, utilizando o
conhecimento linguístico que iam adquirindo no decorrer das aulas, deixando que o humor e o riso transparecessem por meio de
variadas combinações de cenários, cores, imagens, personagens
e diálogos, o que consistiu em um dos recursos mais atraentes
dos sites de elaboração de tiras.
O riso e o humor criados nas tiras, durante as aulas, de fato,
estiveram atrelados à composição da tira em sua globalidade,
com a seleção de imagens e personagens tendo, na maioria das
vezes, um papel tão importante quanto a criação dos próprios
diálogos. Com o objetivo de demonstrar o aspecto positivo do
trabalho com TQs em sala de aula e também a motivação para
integrar o uso da internet nessa atividade, apresentamos a seguir
algumas das tiras produzidas pelas crianças, durante o ensino
de língua estrangeira. Antes disso, descrevemos a proposta de
estágio elaborada a partir desse gênero, bem como as respostas
dos alunos ao questionário de avaliação da atividade realizada.
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PROPOSTA DE ESTÁGIO VIA GÊNERO TIRAS EM QUADRINHO (TQS)

A sugestão para elaborar um projeto de estágio de língua inglesa por meio da produção de TQs teve sua origem na indagação
que constantemente nos acompanhava enquanto professoras formadoras e acabou sendo repassada a nossos orientandos: a partir
de uma abordagem sociointeracionista da língua (GUIMARÃES
et al., 2007), quais gêneros textuais se mostram mais relevantes
para tornar a aula atrativa e produtiva, mostrando ao aluno que
o objeto ensinado em aula produz conhecimentos que, de fato,
são empregados no seu cotidiano? Por serem crianças, muitos
dos argumentos que lançamos mãos com estudantes adolescentes
e adultos não funcionam porque estão fundamentos na ideia de
um futuro mais promissor, como sucesso na carreira profissional, possibilidade de viagens ao exterior, entre outros. Também
sabemos que, para as crianças, o futuro é uma perspectiva mais
distante e abstrata, portanto, não lhes diz respeito, sendo pouco
motivador, pois há muito a viver e descobrir no presente para se
ocuparem com o porvir.
Além disso, havia uma segunda preocupação em encontrar
uma maneira para que a transposição didática dos novos conhecimentos fosse gratificante aos alunos, compensando, de alguma
forma, o tempo e o esforço dispendidos por eles nas aulas convencionais. Nessas aulas, eles buscavam assimilar a estrutura inicial
da nova língua, através de atividades expositivo-dialogadas, por
meio de exercícios que desenvolviam as capacidades de ouvir e
falar, de ler e escrever. Nesse contexto, foram usados recursos didáticos como jogos e músicas, complementando os bons e válidos
dispositivos didáticos já usados no ensino de língua estrangeira
e conhecidos dos alunos. Assim, com o objetivo de encontrar um
procedimento que fosse diferenciado, optamos pela sequência
didática voltada à produção de TQs online.
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Segundo Bronckart (2008, 2012), o estudo com gêneros de
texto demanda que se leve em conta diferentes aspectos que dizem respeito a seu processo de produção, circulação e recepção.
Suas condições de produção e de recepção remetem ao autor
e ao recebedor da mensagem, já a circulação diz respeito ao
veículo em que o dizer é transmitido (ROJO, 2002). Ainda sobre
as condições de produção, é preciso lembrar que todo texto é
determinado de acordo com a intenção comunicativa estabelecida
entre autor e interlocutor (leitor ou ouvinte), o que pressupõe
regras, valores e normas de conduta advindas dos papéis sociais
que os sujeitos desempenham na sociedade.
Também sob uma abordagem sociointeracionista da linguagem, Dolz, Noverraz e Schneuwly ([2004] 2010) esclarecem que o
gênero de texto é mais uma questão de uso e o tipo de discurso
refere-se à estrutura, à forma. No que diz respeito aos aspectos
tipológicos, à estrutura, os autores classificam as capacidades de
linguagem dominantes em: narrar (“mimeses da ação através da
criação de intriga”, p.102), relatar (“representação pelo discurso
de experiências vividas, situadas no tempo”, p. 102), argumentar
(“sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição”,
p. 102), expor (“apresentação textual de diferentes formas dos
saberes”, p.102) e descrever ações (“regulação mútua de comportamentos”, p. 102).
Sob tais condições, na medida em que os textos, enquanto
materialidade linguística, circulam no nosso dia a dia, em diferentes situações sociais, exercendo função comunicativa, assumem
o papel de gêneros textual, ampliando seu círculo de atuação,
ao ponto de constituírem um número ilimitado de exemplares
(MARCUSCHI, 2002, 2008).
Assim como Dolz e Schneuwly ([2004] 2010, p. 42), também
defendemos que a prioridade da aula de línguas seja possibilitar condições para que o aluno entenda e faça uso do processo
comunicativo, de seu funcionamento nas diferentes instâncias
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sociais. Isso demanda que as atividades propostas nas aulas sejam
desenvolvidas para preparar os alunos a:
* dominar a língua em situações variadas, fornecendo-lhes instrumentos eficazes;
* desenvolver uma relação com o comportamento discursivo
consciente e voluntária, favorecendo estratégias de autoregulação;
* construírem uma representação das atividades de escrita e de
fala em situações complexas, como produto de um trabalho e
de uma lenta elaboração.

O modelo didático para trabalhar um gênero (MDG), oral ou
escrito, é constituído por uma sequência didática organizada em
diferentes etapas, a saber: apresentação da situação (a contextualização da proposta de produção de um gênero, do projeto
de comunicação); produção inicial (que serve de diagnóstico
para nortear os saberes a serem desenvolvidos nos módulos); os
diferentes módulos: 1, 2, 3, 4, N (nos quais são desenvolvidas as
diversas atividades e também os exercícios voltados a ensinar as
características e o uso do gênero em foco); e a produção final,
conforme mostra o esquema de Dolz, Noverraz e Schneuwly
([2004] 2010, p. 83:

Esse modelo, assim como outros dispositivos didáticos já
existentes, e também outros que ainda vão surgir, precisa ser
estudado, analisado, questionado ao longo da formação inicial do
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docente de línguas (materna e estrangeira), pois, ao conhecê-lo e
dominá-lo, o professor poderá adaptá-lo em conformidade com
as realidades das escolas e das turmas com as quais trabalha ou
vai trabalhar. Nessas condições, nos perguntamos: estão os cursos
de Letras preparando os futuros professores para trabalharem a
língua com base no gênero textual? Com quais objetivos e sob
quais metodologias? Como já foi dito, há duas décadas, os PCNs
(BRASIL, 1998, 1999) apontam o texto e o gênero textual como
objeto de estudo e de análise nas aulas de língua (materna e estrangeira). Buscando, então, colocar essa metodologia em prática,
mesmo que ainda de modo experimental, apresentamos uma
sequência didática elaborada por estagiárias do Curso de inglês
para ensinar o gênero TQs, no nível fundamental.
Como já dissemos, adotamos o conceito de sequência didática proposto no MDG de Dolz, Noverraz e Schnewly (2004, p.
97), ou seja, “um conjunto de atividades escolares organizadas,
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou
escrito”. Nessa perspectiva, a proposta didática para ensinar o
gênero TQs foi realizada em 12 encontros, aos sábados, das 9h
às 12h, conforme atividades descritas na sequência.
Seguindo o MDG dos autores supracitados, iniciamos as
sequências didáticas com a apresentação da situação de comunicação. Mesmo que os alunos já tivessem familiaridade com
o gênero TQs, e eram leitores de HQs (lembrando que as HQs
são uma extensão das TQs), essa fase foi bem trabalhada, pois
o início é de extrema importância para que os alunos entendam
a proposta de escrita que realizarão. É fundamental que saibam
o quê vão dizer, para quem e por quê, pois tais informações os
auxiliarão no modo de dizer, isto é, na produção do gênero em
foco, considerando tema, composição e estilo (BAKHTIN, 2003).
Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2010), a apresentação da situação consiste no “momento em que a turma constrói
uma representação da situação de comunicação e da atividade de
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linguagem a ser executada”. É uma etapa essencial e difícil, por
isso demanda dois eixos norteadores: apresentar um problema
de comunicação bem definido e preparar os conteúdos dos textos a serem produzidos. Seguimos a proposta com a produção
inicial, que foi dividida em dois momentos: atividades realizadas
em sala de aula, através de exercícios de estruturas básicas da
língua inglesa e exercícios de criação de TQs, no laboratório de
informática.
As atividades dos Módulos foram organizadas em oito encontros. Em dois deles continuamos trabalhando com a mesma
sequência da produção inicial. Nos dois seguintes, o foco foi a
produção de TQs, com atividades de escrita e de reescrita desse
gênero de texto. Seguimos mais dois encontros trabalhando com
atividades lúdicas no laboratório de informática, especialmente
com jogos para fixar e revisar as estruturas linguísticas estudadas
em aula, cujo domínio é necessário para produzir novas tiras. Também nos outros dois encontros trabalhamos na e com produções
de TQs no laboratório de informática, atividade precedida por
um período em sala de aula, com foco em expressões em inglês.
Em cada um dos módulos, novas estruturas da língua estrangeira
foram apresentadas na primeira parte da aula, e, com a realização
das atividades, as professoras em formação foram observando os
aspectos linguísticos, de estilo e de composição que os alunos
apresentavam durante a elaboração das TQs (e, alternadamente,
durante a realização das atividades online), realizando a correção
e revisão desses, assim que as dificuldades eram detectadas.
Na sequência do modelo didático adotado, encerramos a
proposta com uma produção final que, segundo Dolz, Noverraz
e Schneuwly ([2004] 2010, p. 90), fornece aos alunos a “possibilidade de pôr em prática as noções e os instrumentos elaborados
separadamente nos módulos. E essa produção permite, também,
ao professor realizar uma avaliação somativa”. A produção teve
a duração de dois encontros e culminou com a escrita de TQs
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que foram elaboradas no laboratório de informática, a fim de
verificar o grau de apropriação do gênero pelos participantes
desse projeto didático, bem como de cartazes com as tiras produzidas pelos alunos para serem expostos no saguão da escola,
no último dia de aula.
ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DOS TEXTOS PRODUZIDAS

O questionário aplicado a 20 crianças participantes da proposta didática para o ensino de inglês era constituído por duas
questões específicas sobre o uso (a função cotidiana) de TQs
e por três questões referentes a outros aspectos do projeto, e
também de um espaço livre no final para comentários. O objetivo
da primeira questão foi investigar em que medida trabalhar com
TQs motivou os alunos a continuarem participando do curso. Já
a segunda questão buscou investigar quais as aulas realizadas no
laboratório de informática se mostraram mais interessantes aos
participantes. Ou seja, se foram aquelas em que eles criaram TQs
no laboratório de informática ou aquelas reservadas aos jogos
pedagógicos.
Com relação à primeira pergunta, solicitamos que eles escolhessem entre (i) muito importante, (ii) pouco importante, (iii)
nada importante. Obtivemos os seguintes resultados: onze alunos
afirmaram ter sido muito importante para sua continuação no
curso a possibilidade de produzir/criar quadrinhos; oito consideraram importante e apenas um aluno disse ser nada importante.
Na segunda questão, os estudantes deveriam expressar suas
preferências pelos tipos de atividades desenvolvidas no laboratório de informática, considerando que, embora a criação de TQs
tenha sido a atividade mais frequente, também foram utilizados
jogos, em especial, nos momentos voltados à revisão dos saberes
trabalhados. Enquanto onze deles responderam afirmativamente
à proposição: a atividade no laboratório de informática que eu
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mais gostei foi a criação de tirinhas em quadrinhos em inglês,
dois alunos preferiram os jogos em geral. Já os oito restantes
afirmaram ter gostado igualmente dos dois tipos de atividades.
Consideradas as respostas, podemos concluir que o uso
de quadrinhos contribuiu de modo bastante significativo no
interesse dos alunos pela proposta, sugerindo que o processo
de ensino e aprendizagem por meio de TQs foi bem-sucedido. A
criatividade e o talento dos estudantes, ao produzirem seus textos
em inglês (as TQs), podem ser verificados nos três exemplos que
apresentamos na sequência desta pesquisa.
Vale dizer que as Tiras 1 e 2 foram produzidas na segunda
aula. A primeira delas dedicada à criação de tiras online, após a
professora ter apresentado o funcionamento de um dos sites de
criação de TQs, uma semana após a aula inicial, na qual os alunos
tiveram o primeiro contato com o gênero em estudo, em língua
estrangeira. As atividades propostas foram voltadas à leitura,
ensinando o aluno a apresentar-se e fornecer informações básicas
sobre si mesmo, tais como idade e a cidade onde nasceu.
É possível notar que o cenário permanece o mesmo nas sequências das Tiras 1 e Tira 2, o que pode ser explicado, em certa
medida, pela pouca familiaridade com as TQs na língua inglesa.
Apesar disso, o uso do humor pode ser claramente identificado
nos diálogos, em consonância com os cenários selecionados
pelos alunos.
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Tira 1

Tira 2
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Tira 3

A tira 3 foi estudada com os alunos após a apresentação da
estrutura: How can I say X in English? (dentre outras), e um dos
objetivos da atividade foi criar diálogos empregando a estrutura
trabalhada, em diferentes contextos. O aluno-autor da Tira 1 foi
capaz de empregar o novo conhecimento de uma maneira divertida, fazendo uso do humor, ainda que possamos classificá-lo como
um humor ingênuo (ou pouco criativo), mas próprio de sua faixa
etária. Esse humor está materializado tanto nos diálogos quanto
na seleção dos cenários e das personagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há um número significativo de estudos relatando sobre os
benefícios do ensino de língua por meio dos gêneros textuais
HQs e TQs, conforme breve síntese apresentada em seção anterior deste estudo. Dada a proximidade que a grande maioria das
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crianças possui com esse gênero, qualquer argumento no sentido
de que seu uso como material didático poderia não ser produtivo
seria, a princípio, um contrassenso. Nesta reflexão, descrevemos
uma experiência bem-sucedida com o uso de quadrinhos em sala
de aula, norteada por dois objetivos: concretizar a aprendizagem
de uma língua estrangeira e desenvolver habilidades linguísticas
voltadas à fala e à escrita, mas não especificamente à leitura, que
tem sido mais comum na abordagem desse gênero de texto.
Atribuímos a boa aceitação do trabalho direcionado à
produção de TQs online pelos alunos a duas razões principais.
A primeira está relacionada à maneira autônoma com que eles
podiam criar seus textos, pois a professora somente os auxiliava a sanar as dificuldades sobre a língua estrangeira ou sobre o
funcionamento do software de elaboração de quadrinhos. Com
autonomia para selecionar cenários, cores, personagens e diálogos de sua preferência, reforçamos a ideia de que são capazes
de criar em uma língua estrangeira, mesmo nas fases iniciais do
aprendizado, porque sabemos que o sentimento de ser capaz
de aprender é fundamental, principalmente em se tratando de
outra língua (BALDO, 2014).
O segundo aspecto tem relação com um dos traços mais
distintivos do gênero TQs, quando comparado com os demais
gêneros textuais trabalhados no contexto escolar. Trata-se da
presença do elemento humor não somente na linguagem verbal,
mas também na linguagem gráfica (icônica). Essa característica
do gênero parece melhor contextualizar o ato ilocucionário/
interativo das personagens das TQs produzidas pelos alunos. E
também contribuiu para eles sentirem que, de fato, criaram textos
autênticos: um exemplar do gênero estudado, e não somente
mais um pequeno número de frases soltas, não encontradas em
contextos reais de comunicação.
Concluímos trazendo a distinção que Schneuwly faz entre os
tipos principais de saberes que os professores devem dominar: o
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saber a ensinar e os saberes para ensinar (WITTKE, SCHNEUWLY,
2016). De acordo com o didaticista suíço, o primeiro saber diz
respeito ao conteúdo que consta nas grades curriculares, nos
planos de estudo, nos manuais, e, em geral, é definido pelas instituições de ensino. Já os saberes para ensinar são mais práticos
(didáticos), pois são as técnicas e os domínios que o professor
dispõe para realizar seu trabalho em aula, e que lhe permitem
“se situar como profissional da educação, em relação à ação de
seu ensino”, e, assim, pode se tornar um profissional competente
(WITTKE, SCHNEUWLY, 2016, p. 359).
Nesse contexto, a transposição didática dos conhecimentos
da língua estrangeira pelo uso do gênero TQs, na sequência didática anteriormente descrita, mostrou uma integração dos dois
tipos de saberes pelas professoras em formação, o que garantiu,
entendemos, o sucesso da experiência de ensino. Esperamos,
dessa forma, que a descrição e a análise da experiência didática
construída a partir do gênero TQs possam ser úteis aos professores em formação na solidificação dos saberes a ensinar e também
dos para ensinar.
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CAPÍTULO 7
“VOCÊ PODE SER NEUROCIENTISTA E SE VESTIR
DE PRINCESA”: MÍDIA, GÊNERO E CIÊNCIAS NA
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES/AS
Alexandre José Cadilhe
Christiane Cunha Flôr
Os inúmeros trabalhos dedicados à aprendizagem
do ofício de professor colocam em evidência a importância das experiências familiares e escolares
anteriores à formação inicial na aquisição do saberensinar. Antes mesmo de ensinarem, os futuros
professores vivem nas salas de aula e nas escolas – e,
portanto, em seu futuro local de trabalho – durante
aproximadamente 16 anos (ou seja, em torno de
15.000 horas). Oral, tal imersão é necessariamente
formadora, pois leva futuros professores a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a
prática do ofício do professor, bem sobre como o
que é ser aluno.
Maurice Tardif (2014, p.20)
INTRODUÇÃO

O trabalho ora apresentado origina-se a partir de práticas
pedagógicas desenvolvidas em um curso de formação continuada
para professores/as da educação básica, sobretudo do primeiro
segmento do ensino fundamental, ofertado na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O referido curso
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foi coordenado por dois professores do campo da educação em
ciência e matemática, sendo uma delas a segunda autora deste
artigo. Teve-se como proposta estudar os desafios encontrados
no ensino das ciências e da matemática na sala de aula (como
será melhor detalhado na próxima seção). Um dos tópicos discutidos nos encontros relacionou-se ao papel desempenhado
pelas práticas de uso da linguagem, especialmente da leitura,
nas aulas de ciências, o que gerou o convite à participação do
primeiro autor deste artigo no curso. Trataremos, assim, de uma
reflexão interdisciplinar a respeito das práticas que emergiram
neste encontro, articulado por uma pesquisadora do campo de
Educação em Ciências e por um pesquisador do campo da Linguística Aplicada.
No momento de planejamento do encontro ao qual o tema
das práticas de linguagem e leitura seria trabalhado no curso,
explicitamos mutuamente o caráter desafiador de tal empreitada,
que ia desde a natureza transdisciplinar das interações entre os
participantes do encontro (uma química, um matemático, um
linguista, e licenciados em pedagogia, química, ciências biológicas e matemática), até como lidar com os diferentes saberes
docentes que seriam trazidos ao curso, bem como nosso compromisso político de construir um espaço de formação que não
se reduzisse à transmissão de conteúdos e técnicas. Estávamos
instituindo, assim, um encontro/curso que se orientava pela
aprendizagem como participação, agenciada a partir do conceito
de comunidades de práticas.
Uma comunidade de prática define-se a partir de três dimensões: (a) o empreendimento dos sujeitos em grupo é continuamente renegociado por eles; (b) há um engajamento mútuo que
agrega os membros numa entidade social; e (c) há um repertório
compartilhado de rotinas, estilos, vocabulário, recursos, etc.
(LAVE & WENGER, 1991). Em outros termos, a comunidade de
prática pode ser definida como
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um conjunto de pessoas agregadas em razão do engajamento mútuo em um empreendimento comum.
Modos de fazer coisas, modos de falar, crenças,
valores, relações de poder – em resumo, práticas –
emergem durante sua atividade conjunta em torno
do empreendimento (ECKERT & McCONNELL-GINET,
[1992]2010, p. 102).

Ressalta-se também que a mobilização de uma comunidade
de prática ocorre de forma significativa em um contexto onde
o conhecimento constitui-se como chave para o funcionamento
da organização: o “conhecimento é criado, compartilhado, organizado, revisado, passado a diante no interior e através dessas
comunidades” (WENGER, 1998, p.5).
Neste sentido, o aprendizado torna-se tarefa inseparável
das práticas na comunidade (cf. LAVE &WENGER, 1991). É válido
salientar que a aprendizagem como participação não se constitui como um “modelo educacional, muito menos como uma
estratégia pedagógica ou técnica de ensino. É um ponto de vista
analítico sobre a aprendizagem, um modo de entendê-la” (LAVE
& WENGER, 1991, p.40), o que nos leva a considerar tal conceito
produtivo neste estudo, dadas as características do encontro/
curso colocado aqui sob escrutínio.
O encontro, assim, teve como propósito construir uma
compreensão sobre o papel desempenhado pelas práticas de uso
da linguagem, a qual definiremos como (multi)letramentos na
segunda seção deste trabalho. Para este momento, foram selecionados textos diversos que pudessem mobilizar diferentes saberes
e práticas sobre salas de aula da educação básica. Numa dessas
ocasiões, o texto em questão foi um artefato cultural multimodal: um vídeo de uma série norte-americana, a qual trazia cenas
fictícias de uma aula que tinha como tema “as mulheres na ciência”. A seleção deste vídeo como objeto de reflexão no encontro
orientou-se por duas perspectivas: por um lado, pelo pressuposto
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de que diferentes mídias – entre elas, a TV – constituem um dispositivo pedagógico que institui diferentes subjetividades sobre
o mundo social contemporâneo (FISCHER, 2002); por outro, pela
reflexão sobre como o uso de uma mídia televisiva potencializa
a construção de um evento de (multi)letramento catalizador
de experiências, identidades e posicionamentos (LEMKE, 2010;
BARTON & LEE, 2015) – no caso deste trabalho, sobre o tema
participação de mulheres na ciência.
Assim, apresentamos a seguir os fundamentos do trabalho
desenvolvido na formação continuada de professores/as, com foco
na interação dos participantes do curso; o papel desempenhado
pelos (multi)letramentos em um dos encontros, enfocando o uso
de um vídeo; e algumas das nossas percepções sobre a participação dos professores de educação básica neste evento, a partir
da narrativa dos autores deste texto.
(DES)CONTINUANDO A FORMAÇÃO: EM BUSCA DE OUTRAS TEMÁTICAS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS PRÁTICAS DE
LEITURA NA ESCOLA

Conforme mencionado na Introdução, foi iniciado, ainda em
2015, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz
de Fora, um projeto de pesquisa e extensão que visou abordar
temas de ciências e matemática com professores/as em início de
carreira nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo central foi trabalhar com essas professoras1, a partir do engajamento
em relatos com narrativas autobiográficas, o aprofundamento de
questões de sala de aula que lhes traziam inquietações, dúvidas
e curiosidades. Esses sentimentos são próprios dessa etapa de
desenvolvimento profissional (HUBERMAN, 1995; VEENMAN,
1988; GARCÍA, 1999), da aprendizagem da docência, e do tornarse professor (GARCÍA, 2011; MIZUKAMI ET AL., 2003; PACHECO
E FLORES, 1999).
1
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Falamos na (des)continuação da formação no sentido de que,
a partir do diálogo permanente e da escuta atenta, buscamos
entre as vivências e experiências dos participantes as temáticas
mais interessantes a serem trabalhadas a cada semestre, segundo o ponto de vista coletivo. Não se trata, então, de continuar
processos formativos pelos quais docentes universitários, pesquisadores, trazem os conteúdos a serem trabalhados com o
grupo de professores que procura formação. Trata-se, antes, de
descontinuá-los. De colocar em suspenso perspectivas formativas
tradicionais (FLÔR e CARNEIRO, 2017) e discursos verticais de formação para promover ações por meio das quais todos aprendam
e ensinem. Nessa perspectiva, a comunidade de prática engaja-se
coletivamente na seleção de temas relevantes para os encontros
do curso de formação continuada.
O projeto em questão2 teve uma dinâmica por meio da qual
foram realizados encontros quinzenais com o grupo de professoras da educação básica que se inscreveram para participação, bem
como estudantes de graduação, pós-graduação e docentes universitários. No segundo semestre de 2016, as temáticas selecionadas
pelas participantes e atividades realizadas nos encontros foram:
Encontro
1
2
3
4
5
6
7
8

2

Temática/Atividade
Apresentação da proposta e escrita de narrativa sobre as atividades
do primeiro semestre
História infantis e matemática
Sólidos geométricos
Produtos químicos de uso doméstico
Astronomia
Gráficos e tabelas
Leituras nas aulas de ciências
Automedicação

O projeto “PRÁTICAS DOCENTES EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS EM INÍCIO DE CARREIRA” foi financiado pela FAPEMIG,
processo CHE APQ 0071-14, a qual somos gratos.
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Tais temáticas emergiram também da avaliação feita pela
equipe propositora do projeto, buscando quais temas já haviam
sido propostos nos dois semestres anteriores e, diante do cenário
desenhado, quais poderiam vir a ter lugar na programação. No
primeiro encontro, as propostas de temáticas foram apresentadas
e os membros da equipe convidados a, conforme seu desejo,
ministrar uma oficina aos demais participantes. A atividade aqui
relatada e analisada foi desenvolvida por nós no encontro 7, sobre
a temática Leituras nas aulas de ciências.
O referido encontro organizou-se a partir da interação e discussão das participantes, em diferentes momentos, orientando-se
por algumas questões norteadoras e práticas de leitura:3
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Como vocês constroem, nas suas práticas e experiências, um texto numa
aula de ciências? Como se constitui a aula de ciências? Se o texto está
presente nessa aula ou não, e que outros elementos que compõem essa
prática
Como os textos “entravam” nas aulas da graduação?
Que práticas levariam da graduação para a sala de aula no ensino fundamental?
Que gêneros discursivos estão mais presentes nas aulas?
Leitura do texto Gemas preciosas3.
Reflexões sobre o texto e sua relação com práticas de leitura na escola:
narrativas de experiências como discentes e docentes.
“Leitura” do vídeo: episódio da série The Big Bang Theory
Reflexões sobre o vídeo: as mulheres na ciência e a formação docente
para ensino de ciências e matemática.

Assim, o encontro ocorreu a partir de uma dinâmica fundada
na participação das professoras, ao se engajar nas discussões
propostas. Acreditamos no potencial desta abordagem por trazer
à baila experiências das discentes/docentes, tornando-as protagonistas da aprendizagem. Tais experiências, materializadas em
relatos, pequenas histórias, narrativas de vida na escola como
3
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estudantes e professoras, assumem um papel significativo no
processo de formação docente, conforme indicado por Tardif
(2000; 2014).
Uma vez sintetizados os momentos do sétimo encontro,
focalizaremos uma reflexão somente do momento (g) indicado
na última tabela: o vídeo e o papel por ele desempenhado em um
evento que compreendemos como de (multi)letramento.
OUTROS LETRAMENTOS EM AÇÃO: EDUCAÇÃO E MÍDIAS

Propomos, nesta seção, uma breve digressão na discussão
sobre a formação continuada de professores/as e recursos pedagógicos mobilizados para esse fim, com o intuito de colocar
sob escrutínio uma compreensão sobre o uso de vídeo em um
encontro pedagógico. Esta reflexão parte de um pressuposto
básico nos estudos contemporâneos da linguagem: “letramentos
são legiões. Cada um deles consiste em um conjunto de práticas sociais interdependentes que interligam pessoas, objetos
midiáticos e estratégias de construção de significado” (LEMKE,
2010, p.455).
Letramentos são legiões. As implicações desta premissa são
inúmeras, sobretudo quando consideramos toda uma tradição
de compreensão sobre letramentos, principalmente no contexto
pedagógico/escolar. Sem intenções de esgotar uma “história” dos
estudos do letramento no Brasil, não é novidade que a emergência
do conceito de letramento surge em complementaridade ao de
alfabetização, numa diferenciação entre os usos sociais da escrita
e o processo de decodificação desta – ou de domínio do código
escrito (SOARES, [1998]2004). Coloca-se em jogo a diferença entre
saber decodificar uma língua a partir de um sistema alfabético,
e o uso deste mesmo código para engajar-se em atividades de
leitura que possibilitem ler as linhas, as entrelinhas e para além
das linhas (SILVA, 1998).
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Uma vez assumindo-se o valor da prática social como instância de ação sobre o código escrito, há ainda uma historicidade
e mudanças no modo de compreender como se configura o letramento. Ainda na década de 1990, Angela Kleiman, a partir de
estudos do linguista britânico Brian Street, traduz os conceitos de
letramento autônomo e letramento ideológico, sendo o primeiro um
modelo de letramento cuja escrita seria “um produto completo
em si mesmo, que não estaria preso ao contexto de sua produção [...]; o processo de interpretação estaria determinado pelo
funcionamento lógico interno ao texto escrito” (KLEIMAN, 1995,
p.22). Neste modelo de letramento, assume-se a insuficiência do
domínio do código (alfabetização) no processo de compreensão,
o qual depende também de outros aspectos de ordem cognitiva,
como o conhecimento de mundo e o reconhecimento da organização textual. Em outros termos, o letramento se configura como
a interação entre o texto (e sua lógica linguística e textual) e o/a
leitor/a (e seus conhecimentos linguísticos, textuais e de mundo).
Ainda a partir de Brian Street, Kleiman apresenta um modelo
de letramento alternativo a este primeiro: o ideológico, o qual
compreende que “todas as práticas de letramento são aspectos
não apenas da cultura, mas das estruturas de poder numa sociedade” (idem, p.38). A autora ressalta que não se trata de negar os
estudos do modelo autônomo, mas de considerar que, para além
das configurações de um texto e os conhecimentos do/a leitor/
as, há uma situação social de uso da escrita (para não dizer, da
linguagem) que se organiza em diferentes eventos e orienta-se
a por uma série de possibilidades de práticas. Assim, as noções
de evento e de práticas de letramento tornam-se fundamentais
para o estudo desta temática.
Esse breve percurso de alguns conceitos nos estudos do
Letramento possibilita retornar ao parágrafo que abre esta seção: letramentos são legiões. Há diferentes letramentos que se
estabelecem no campo da Educação, especialmente na sala de
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aula, quando se instauram diferentes práticas de uso de textos:
a leitura individual, compartilhada, para provas, para trabalhos,
por obrigação, por fruição, etc. Contudo, letramentos não se
realizam exclusivamente na escola: eles também se organizam
em diferentes modos em contextos da vida cotidiana, sejam
eles mais informais (em casa, ou entre amigos num bar, etc.) ou
formais (contextos institucionais, mundo do trabalho, etc.). Assim, letramentos são sempre múltiplos, valendo da pluralização
no conceito como uma marca significativa de reiteração dessa
diversidade.
Assim como os letramentos são múltiplos, também são cada
vez mais acentuadas as múltiplas linguagens que são mobilizadas
na produção de um texto – ocorrência esta levada a cabo pelo
chamado Grupo de Nova Londres4, ao estabelecerem o conceito
de multiletramentos. Acentuado pela emergência das interações
em contextos virtuais, os múltiplos letramentos evocam a compreensão de que, contemporaneamente, cada vez mais fazemos
usos de diferentes recursos semióticos em práticas de produção e
leitura de textos. Um exemplo pode ser descrito na esfera jornalística: se antes as práticas de leitura de uma notícia limitavam-se
a interpretar a partir da estrutura do gênero ou do tipo textual
híbrido entre narrativa, descrição e dissertação, hoje, com os
jornais veiculados em redes sociais, agregam-se uma gama de
recursos: desde a formatação do texto ao uso de vídeos, imagens
registradas pelos fotógrafos-jornalistas, imagens enviadas por
usuários da rede social, hiperlinks, poadcasts, etc. A prática de
leitura é ainda acompanhada por práticas avaliativas (“curtir” ou
ainda indicar sentimentos de emoção como raiva, tristeza, graça)
e por comentários acompanhados de textos verbais e não-verbais
(emoticons, memes, etc.).
4

O The New London Grup foi composto por pesquisadores do campo da linguística e da
educação durante um seminário na cidade de New London, em New Hampshire, em 1994,
e que gerou as reflexões resultadas na obra Multiliteracies: literacy leraning and the design
of social futures (ver ref.).
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Assim, “não importa se a mídia é a voz ou o vídeo, diagrama
ou texto. O que importa é como construir significado da forma
como os nativos o fazem” (LEMKE, 2010, p.458). Acrescentaríamos ainda: o que importa também são os saberes, os valores e
as identidades que diferentes artefatos culturais fabricam (SABAT,
2001; FISCHER, 2002). O recorrente exercício de análise de propagandas, anúncios, filmes, revistas, músicas, obras literárias,
dentre outros artefatos culturais, sinaliza a dimensão da relevância desta prática para o estabelecimento de uma leitura crítica,
decorrente da necessária inclusão desses outros letramentos na
escola. Um desafio ainda posto reside justamente no campo da
formação docente: como analisar diferentes recursos semióticos
mobilizados em diferentes textos, sejam eles em áudio, escrito
ou multimodais? Em sequência: como engajar estudantes/as em
uma leitura crítica deste material?
A citação de Lemke a seguir sintetiza nossos desafios teóricos
e metodológicos apontados até o momento:
habilidades interpretativas críticas devem ser
estendidas da análise de textos impressos para
vídeos ou filme, de fotos de notícias e imagens de
propagandas para quadros e tabelas estatísticos
e gráficos matemáticos [...]. Tudo isso requer, ao
menos para professores e especialistas da mídia,
uma compreensão útil de semiótica multimidiática
(LEMKE, 2010, p. 462).

Estes desafios já são assumidos há um tempo no campo de
estudos da linguagem. Como exemplos, há os trabalhos empreendidos por Gunther Kress (2000; 2010) e Theo van Leeuwen
(2015) que propõem abordagens para uma análise multimodal
de artefatos culturais a partir a Semiótica Social. Incorporado
em diferentes estudos no campo do Letramento, estudos que
consideram a multimodalidade em práticas de letramento na
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escola são largamente produzidas e divulgadas no Brasil, como
em Rojo & Moura (2012), Bunzen & Mendonça (2013), Kersch,
Coscarelli & Cani (2017), dentre outros. Tais pesquisas focalizam, sobretudo, o trabalho com a multimodalidade e diferentes
recursos semióticos de um texto em eventos de letramento na
sala de aula da educação básica, com reflexões tanto do ponto
de vista da análise de tais práticas, como de proposições de
encaminhamentos pedagógicos. Neste capítulo, consideramos
o uso do vídeo como um evento de (multi)letramento no curso
de formação continuada de professores, apresentado na última
seção, enquanto dispositivo de mobilização de saberes, práticas
e identidades. Este é o tema da seção a seguir.
MÍDIA E INTERAÇÃO NA SALA DE AULA: REFLETINDO SOBRE AS
MULHERES NA CIÊNCIA

Como já abordado neste trabalho, assume-se a perspectiva
de uma formação profissional marcada não pela transmissão de
conteúdos, mas sim pela mobilização de saberes a partir de demandas emergentes das práticas docentes das participantes do
curso de formação continuada. O curso organiza-se como uma
comunidade de práticas, e a dinâmica desta comunidade parte de
artefatos culturais (textos, vídeos, músicas, narrativas, etc.) para
que suas participantes evoquem suas experiências e construam
saberes. Uma vez que o trabalho com artefatos culturais demanda
diferentes letramentos, torna-se relevante refletir sobre como
diferentes linguagens os constituem.
Outrossim, vale destacar o valor pedagógico que diferentes
mídias assumem no mundo social, como apontado na Introdução.
Portanto, “descrever o dispositivo pedagógico da mídia tem significado dar conta, de alguma forma, das [dessas] relações entre cultura, sujeitos e sociedade” (FISCHER, 2002, p.159). Não por acaso,
na última seção, ressaltamos a relevância de um letramento que
dê conta da leitura de vídeos, como apontado por Lemke (2010).
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A mídia que selecionamos para compor o evento de letramento em curso com docentes da educação básica foi um
episódio da série americana (do gênero sitcom5) The Big Bang
Theory (em português, Big Bang: a teoria6). Produzida por Chuck Lorre e Bill Prady, a série foi lançada em 2007 (e no ano de
2018, ainda consta em produção) e conta a história de um grupo de amigos que compartilham a cultura geek e uma atuação
no campo científico: um físico teórico (personagem “Sheldon
Cooper”), um físico experimental (“Leonard Hofstadter”), um
engenheiro aeroespacial (“Howard Wolowitz”) e um astrofísico
(“Rajesh Koothrappali”), além das personagens femininas: uma
microbiologista (“Bernadette Rostenkowski”), uma neurocientista (“Amy Farrah Fowler”) e uma garçonete-atriz (“Penny”).
O episódio utilizado no encontro, 18º da 6ª temporada, tem
como título “The Contractual Obligation Implementation”, e foi
exibido em 2013. Nele, os personagens Sheldon, Leonard e
Howard são convocados pela Universidade onde trabalham a
desenvolver uma ação de encorajamento de meninas, jovens, a
escolherem os caminhos da profissão como cientistas. Howard,
então, sugere realizar esse trabalho na escola onde cursou o
ensino médio. O grupo, após uma breve pesquisa sobre mulheres na ciência, segue para a escola, com o intuito de encontrar
um grupo de alunas.
A cena do episódio que acontece na escola é a mais
relevante neste estudo: nele, após fracassadas tentativas de
ilustrar para as meninas como poderiam atuar na ciência, Sheldon tem a ideia de ligar para sua namorada Amy e sua colega
Bernadette, que estavam fazendo um passeio em um parque
da Disney. Colocando o telefone em viva-voz, Sheldon as convida para falarem com as alunas do colégio. A cena, bastante
cômica, conta com as duas vestidas de princesas da Disney,
maquiando-se, enquanto Amy fala ao celular: “você pode ser
5
6
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neurocientista e se vestir de princesa”. A cena desenvolve-se
com outros discursos e falas de encorajamento para que as
meninas sigam a carreira científica.
MULHERES, CIÊNCIAS E ESCOLA NA PERSPECTIVA DE PROFESSORAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

O episódio descrito é passível de múltiplas leituras e análises
(inclusive multissemióticas); contudo, nosso propósito não é realizar uma reflexão aplicada pelo ponto de vista dos instrumentos
de análise do discurso multimodal. Colocamos aqui sob escrutínio
o contexto que nos levou a selecionar esse vídeo e os discursos
que emergiram na sala de aula com as professoras.
No contexto do curso, um procedimento assumido pelos
professores-coordenadores do encontro foi de evocar das participantes suas experiências nas aulas de ciências e matemática
na escola de educação básica, como estudantes ou como professoras. Buscamos, com este trabalho, evidenciar as discussões
ocorridas em torno da participação das mulheres na ciência e
dos estereótipos assumidos e aprendidos na escola sobre essa
participação. Silva (2012) aponta que
Especialmente desde os anos 70, as discussões em
torno da exclusão ou subrepresentação das mulheres em áreas específicas das ciências ganharam
consistência teórica e empírica, a partir do entendimento de que o gênero, articulado a outros marcadores sociais, tem sido um fator significativo na
estruturação das instituições e práticas científicas,
bem como as relações hierarquizadas de gênero têm
direcionado as pesquisas de acordo com interesses
sociais, econômicos e políticos (p.38).

Na escuta de tais experiências, foi marcante o desencorajamento para que as meninas atuassem como “cientista”, figura
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notadamente marcada pela expressão caricata de um homem
branco portando jaleco, conforme analisamos no excerto 17:
Excerto 1:
Ana: Eu acho que às vezes por trás daquilo ali, talvez o objetivo fosse justamente mostrar isso: que não se (inint) buscavam
mulheres na ciência (inint) na primeira aula, queria que a gente
fizesse o desenho de um cientista. Noventa e oito por cento fez
homens, de jaleco, óculos, (inint) cabelo todo bagunçado tipo
Einstein, e uma pessoa só fez uma mulher mas (inint) de laboratório. Então a visão que a gente carrega de que é um cientista,
de que mulher não é cientista, (inint).

Neste excerto, uma das participantes, a Professora Ana,
evoca uma lembrança não muito diferente de outras escolas: a
representação do cientista profissional não somente como um
homem, mas também a atuação em um laboratório, espaço que
evoca a pesquisa experimental, sobretudo no campo das ciências
biológicas. Além de deixar a representação feminina excluída
deste espaço, ficam excluídos também outros saberes e práticas
científicas que não se restringem ao espaço de uma sala de laboratório, como ocorre com as ciências humanas e sociais. Como
ressalta Silva, “a ciência dita universal é uma ciência masculina,
branca, elitista, ocidental, burguesa, embora se pretenda neutra,
livre de marcadores sociais, tais como gênero, etnia/raça, classe
social, geração, etc.” (2012, p.35).
A fala de Ana remete a uma atividade realizada nas primeiras aulas na disciplina de Fundamentos teóricos metodológicos do ensino
de ciências, que faz parte da matriz curricular do curso de Pedagogia
da UFJF, na qual os/as estudantes são convidados/as a desenhar um
cientista em seu ambiente de trabalho. Com tal atividade, busca-se
7
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registro. Foram mantidos os nomes dos coordenadores do encontro (Cris e Alex), e usados
pseudônimos para as participantes, em proteção ao anonimato.
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problematizar a visão de ciência e cientista que os/as estudantes
de pedagogia trazem e que permeia sua formação tanto na escola
básica quanto no ensino superior. Como relembra Ana, a maior parte
das turmas nas quais a atividade é realizada desenha homens, de
jaleco, em seu laboratório, o que revela a ideia estereotipada de
que a ciência é feita por homens, tem caráter predominantemente
experimental e de que científico é apenas o conhecimento produzido
nas áreas de ciências exatas, da natureza e da saúde.
Esses achados vão ao encontro do estudo realizado por
Kosminsky e Giordan (2002), com estudantes do ensino médio
na faixa dos 15 aos 18 anos. Ao solicitarem que os/as estudantes
desenhassem cientistas em diferentes dias da semana e diferentes
horários do dia, os autores perceberam que a representação se
centrava em características específicas e estereotipadas.
Em todas as representações, observa-se um cientista
do sexo masculino, solitário e interagindo somente
com seu mundo. Nas únicas cenas em que se representam outras pessoas, elas são vistas como objetos:
tanto o homem como cobaia, como a mulher na
foto de parede. Representativa disto é a figura do
domingo no primeiro conjunto, na qual o cientista
está isolado e perdido no papel vazio. Nota-se a preponderância do caráter experimental dado ao agir
do cientista, desconsiderando, aparentemente, a
troca de informações entre os pares, as elaborações
teóricas e as próprias ciências não experimentais
(KOSMINSKY & GIORDAN, 2002, p. 14-15).

Ana, ao falar de sua experiência na formação inicial, revela
a importância de trabalhar com as temáticas de gênero transdisciplinarmente, trazendo para a discussão sobre as ciências esse
olhar importante sobre a questão contida no episódio e que
intitula o presente trabalho: você pode ser neurocientista e se
vestir de princesa?
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O episódio apresentado ao grupo contesta essa contraposição como sendo mutuamente excludente, no sentido de ser colocado às mulheres uma espécie de “ou isto, ou aquilo”. Também
contraria a ideia da exclusão, ao colocar personagens femininas
como protagonistas na atuação profissional. A série engendra
um dispositivo pedagógico que institui ou educa para diferentes
compreensões sobre o papel da mulher na ciência.
Ainda durante o curso, não foram raras as narrativas marcadas pela falta de estímulo vivenciada pelas professoras: todo
interesse no fazer científico e matemático, quando estudantes
na escola, era canalizado para a docência. Parecia demarcar que:
professora, pode; cientista, não. Ilustramos esse posicionamento
com o excerto a seguir:
Excerto 2:
Cris: E será que as aulas de ciências contribuem para isso (inint)
ou descontroem (inint)?
Paula: [...] a maioria das aulas de ciências (mostram que aprender
isso é) difícil, não vai entrar na minha cabeça, e não tem nada
que te (ajude), ciência é uma coisa muito utópica, não é? (inint)
fora da nossa realidade.
Cris: (professores)nos mostram isso, não é?
Paula: Sim.
Ana: Isso é uma coisa de gênero (inint) muito difícil porque (inint).
Paula: Mas tem essa coisa de gênero em que há essa ciência e
os homens são mais aptos (inint).
Cris: Ou essa (inint) sensação que está sendo (direcionado) para
você, porque você é uma mulher? Seria isso?
Patricia: (inint) é igual (ela fala), (inint) nós mulheres somos doutrinadas a (cuidar) da beleza, não é? A não conversar.

Neste excerto, ao serem inqueridas pela coordenadora do
encontro, Cris, sobre como as aulas de ciências colaboram ou não
para esse quadro de afastamento da figura feminina, as participantes evocam discursos que sinalizam, por um lado, (a) a falta
de aptidão para a profissão (“não vai entrar na minha cabeça” e
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“é fora da nossa realidade”); (b) uma educação feminina voltada
para a estética (“nós mulheres somos doutrinadas a cuidar da
beleza”). Esses discursos não são isolados neste encontro: eles
ocupam ainda todo um conjunto de artefatos culturais que marcam e delimitam aquilo que é aceitável para homens e mulheres.
Chassot (2007), ao falar sobre a construção histórica do papel
das mulheres na ciência, relata que a religião cristã sempre teve
uma forte influência na construção dos papéis sociais e que as
mulheres que detinham algum conhecimento, principalmente
aqueles ligados à reprodução, foram perseguidas pela inquisição,
consideradas bruxas, principalmente entre os séculos XV e XVI.
Assim, são consideradas bruxas aquelas mulheres
que conhecem acerca dos trabalhos de parto ou as
que resolvem com chás problemas de infertilidade
dos casais, dos mistérios da germinação, da produção de sementes, as que se dedicam à herborização,
aos estudos de infusões e à manufatura de perfumes
e afrodisíacos. Mesmo que esses conhecimentos
fossem na história da humanidade, na divisão de
trabalhos por gênero, algo feminino, passam a
ser disputados pelos homens, pois determinam a
posse do conhecimento. Estes conhecimentos não
podem existir com aquela, que está em uma relação
subalterna (CHASSOT, 2007, p. 218).

Se as mulheres que adquiriam e praticavam conhecimentos
relativos à saúde eram condenadas e punidas, começa a haver então na sociedade ocidental o estabelecimento de uma separação
do mundo feminino da esfera do conhecimento, quer seja este o
conhecimento sistematizado da ciência, quer seja o conhecimento popular, das comunidades, baseado em laços culturais. Não
casualmente esses mesmos conhecimentos adquirem um lugar
secundário na sociedade. Questões de saúde passaram a ser de
responsabilidade da medicina alopática, os partos obrigatoria-
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mente feitos em clínicas e hospitais e o plantio e colheita exclusivamente de grandes proprietários de terras e do agronegócio,
calcado na indústria química e na biotecnologia.
Atualmente, com o fortalecimento no Brasil do setor evangélico das religiões cristãs, há um reforço dessa ideia de que o
lugar da mulher é dentro de casa, cuidando dos filhos, que esta
deve ser “bela, recatada e do lar”, embelezar-se para os maridos.
E esse novo avanço da religião se faz ver também na área das
políticas públicas para a educação, onde projetos contra o ensino
de identidade de gênero tramitam, são votados e entram em vigor.
Um exemplo é o projeto “Infância sem pornografia” aprovado
na câmara de vereadores de Juiz de Fora (MG), em 2018, e que
impacta diretamente no fazer docente ao permitir a censura de
materiais que trabalham gênero e sexualidade na educação básica e punir com multa servidores públicos – inclusive docentes
e profissionais da área da saúde – que forem denunciados por
tratarem essas questões.
Se por um lado temos uma ciência que se coloca como “coisa
de homem”, para a qual os homens “estão mais aptos”, segundo
a fala de Paula, por outro temos uma sociedade em retrocesso,
que propõe “queimar na fogueira” quem proponha-se a discutir
se há mesmo algo como “coisa de homem” e “coisa de mulher”.
Alex, um dos coordenadores do encontro, em conjunto com
a Cris, compartilha algumas experiências com as professoras, de
modo a engendrar outras narrativas das participantes:
Excerto 3:
Alex: Não sei se lembra alguma situação a vocês, (inint) que a
gente tem lá na infância, não é? Porque eu lembro de (inint) meu
primo mais velho que tinha, eu tinha uma inveja dele, porque ele
tinha um brinquedo (inint) meu primeiro laboratório, primeiro
cientista, uma coisa assim, que era um (kitzinho), brinquedos
da Estrela, que vinham uns tubinhos, aí vinham aquelas (inint)
coloridas que você podia misturar e (inint) mas aquele brinquedo
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era a coisa de ser o primeiro cientista, e é um brinquedo que
pelo menos naquela época eu acho que era muito comum para
os meninos, não sei se as meninas ganhavam aquele brinquedo
também com uma certa frequência, se aquilo despertava alguma
curiosidade, mas a gente tem também... às vezes os brinquedos
que vão reforçar essa ideia, de ter que pensar mais, é mais elaborado, jogos de meninos, aí as meninas ficam com as bonecas.
[...]
Alex: Eu lembro que há algum tempo atrás, fizeram uma propaganda, inclusive, de brinquedos (inint) uma propaganda (velha),
eu não me lembro de qual nacionalidade (inint) era uma propaganda brasileira, mas era uma propaganda toda de brinquedos
científicos com meninas. Não que os brinquedos fossem para
meninas somente, mas o intuito era provocar a inspiração de
que a menina também pode construir alguma coisa e aí era um
brinquedo que era (inint) construía algumas coisas que era tudo
(inint) engenharia, (inint) enfim, os brinquedos ficavam (inint) de
um lugar para o outro, aí faziam questão (inint) aquela propaganda trazia essa ideia, de que você, menina, também pode ser
cientista, enfim, porque a gente tem essa (inint).
Ana: Tem. Eu me lembro, eu ficava com uma raiva (inint) o meu
primo tinha o Lego, (inint) eu fui na casa dele (inint) ele: “Pode
escolher o brinquedo que você quer”, eu falei assim: “Quero
Lego”, (inint) Lego era (caro), (inint) eu falei assim: “Eu quero o
Lego”. Aí ele trouxe Lego, (inint) tentando montar o que eu quero:
“Não, o que é isso? Você não sabe construir. Essa brincadeira é
de homem, não é de menina”. [...]

Neste excerto, os participantes trazem como tópicos brinquedos que perpassam a socialização na infância, como os laboratórios, lego, etc. A última fala da professora participante ilustra
uma prática sexista ainda marcante em nossos contextos: “essa
brincadeira é de homem, não é de menina”. Tendo em vista que
A ciência como um construto humano foi moldada
por valores sociais e culturais que excluíram (e ainda
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excluem) e invisibilizaram as mulheres da produção
do conhecimento. A estrutura de gênero definiu o
homem como sujeito do conhecimento, e, portanto,
as habilidades e características necessárias para
produzir a ciência são as tidas como masculinas, das
quais as mulheres são “naturalmente” desprovidas
(SILVA, 2012, p. 35).

É possível encontrar nas falas de Alex e Ana indícios de que
essa construção social do homem como sujeito do conhecimento
inicia na infância e tem lugar tanto na esfera pública educacional,
nas salas de aula e escolas, quanto na esfera privada, no âmbito
dos brinquedos e brincadeiras que meninos e meninas “podem”
e “não podem”, ditando o que será socialmente aceito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho apresentamos e analisamos algumas
falas decorrentes da oferta da oficina “Leituras em aulas de ciências”, no âmbito do projeto “Práticas Docentes em Ciências e
Matemática de Professores dos anos iniciais em início de carreira”.
Voltamos nossas discussões à perspectiva de que “você pode ser
neurocientista e se vestir de princesa”, apresentada na leitura
proposta de um episódio da série The Big Bang Theory.
Ao analisar as falas das professoras participantes durante um
evento de (multi)letramento, foi possível perceber que o trabalho
realizado na formação inicial tem um papel importante em suas
discussões sobre a ciências como um todo, e sobre as mulheres
na ciência em particular.
Compreendendo o grupo formado como uma comunidade
de prática, vê-se o repertório e a linguagem compartilhados pelas
professoras participantes, ao relatar acontecimentos de aulas
de ciências das quais participaram e também acontecimentos
da vida cotidiana e que muitas vezes colocavam a ciência como
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algo que não pertence ao universo feminino. Isso se dá de muitas
formas, desde explicitamente, ao designar brinquedos científicos
e de construção aos meninos até nos personagens de filmes e
desenhos animados, que em sua maioria retratam os cientistas
de forma caricata e majoritariamente do sexo masculino.
Mostra-se importante, então, trabalhar com diferentes mídias, tanto na formação de professores quanto na escola básica,
a fim de problematizar os papéis de cientista presentes nessas
mídias e abrir caminho para a construção de novas possibilidades:
por mais espaços de interlocução para formação e com uso de
diferentes mídias para isso; maior reflexão sobre letramentos
críticos sobre o mundo social e uma atuação que incentive a
participação de mulheres na ciência.
REFERÊNCIAS
BARTON, D.; LEE, C. Linguagem online: texto e práticas digitais. São
Paulo: Parábola, 2015.
BUNZEN, C. & MENDONÇA, M. (org.). Múltiplas linguagens para o ensino
médio. São Paulo: Parábola, 2013.
CHASSOT, A. I. Educação consciência. 2ª ed. Santa Cruz do Sul: EdUNISC.
2007.
COPE, B. & KALANTZIS, M. (org.). Multiliteracies: literacy learning and
the design of social futures. London: Routledge, 2000.
FISCHER, R.M.B. O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar
na (e pela) tv. In Educação e Pesquisa. São Paulo, v.28, n.1, 2002.
FLÔR, C. C.; CARNEIRO, R. F. . O tornar-se professor de sujeitos
que ensinam ciências e matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. In: XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação
em Ciências, 2017, Florianópolis - SC. Anais do XI Encontro Nacional
de Pesquisa em Educação em Ciências, 2017.
GARCÍA, C. M.(Org) Evaluación del desarrollo professional docente. In:
GARCÍA, C. M. Evaluación del desarrollo professional docente. Barcelona:
Editorial Davinci, 2011. 233p.
GARCÍA, C. M. Formação de professores para uma mudança educativa. Porto:
Porto Editora, 1999. 271p.
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NOVOA,
A. (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto Editora, 1995. p.31-61.
KERSCH, D; COSCARELLI, C; CANI, J. (org.). Multiletramentos e
179

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

Multimodalidade: ações pedagógicas aplicadas à linguagem.
Campinas: Pontes, 2016.
KLEIMAN, A. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na
escola. In KLEIMAN, A.(org.). Os significados do letramento. Campinas:
Mercado de Letras, 1995.
KOSMINSKY, L.; GIORDAN, M. Visões de Ciências e sobre Cientista
entre estudantes do Ensino Médio. Química Nova na Escola, n. 15,
maio 2002.
KRESS, G. Multimodality: a social semiotic approach to contemporary
communication. London: Routledge, 2010.
LAVE, J. & WENGER, E. Situated Learning: legitimate peripheral
participation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
LEMKE, J.L. Letramento metamidiático: transformando significados e
mídias. In: Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, v.49, n.2, 2010.
MARCUSCHI, L.A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização.
São Paulo: Cortez, 2007.
MIZUKAMI, M. G. N., REALI, A. M. M. R., REYES, C. R., MARTUCCI, E. M.,
LIMA, E. F., TANCREDI, R. M. S., MELLO, R. R. Escola e aprendizagem
da docência: processos de investigação e formação. São Carlos:
EdUFSCar, 2003. 203 p.
PACHECO, J. A. ; FLORES, M. A. Formação e avaliação de professores. Porto:
Porto Editora, 1999. 221p.
ROJO, R.; MOURA, E. Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola, 2012.
SABAT, R. Pedagogia cultural, gênero e sexualidade. In: Revista Estudos
Feministas, v.9, n.1, 2001.
SILVA, E.T. Criticidade e leitura: ensaios. Campinas: Mercado de Letras, 1998.
SILVA, F.F. da. Mulheres na ciência: Vozes, tempos, lugares e trajetórias.
2012. 147f. Tese (Doutorado em Ciências: Química da Vida e Saúde)
– Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2012.
SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
STREET, B. Eventos de letramento e práticas de letramento: teoria e
práticas nos Novos Estudos do Letramento. In MAGALHAES, I.(org.).
Discursos e práticas de letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2012.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes,
2014.
VEENMAN, S. El proceso de llegar a ser profesor: un análisis de la
formación inicial. In: VILLA, A. Perspectivas y problemas de la función
docente. Madrid: [s.n.], 1988. p.39-68.

180

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

CAPÍTULO 8
A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS COMO
PRÁTICA REFLEXIVA NA FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE PROFESSORES
Tânia Guedes Magalhães
Gisele Oliveira Barbosa
INTRODUÇÃO

A formação de professores tem sido tema recorrente nos
debates acadêmicos brasileiros, justificado pela relevância
e pela premência do assunto. Apesar dos inúmeros avanços
nas últimas décadas1, a formação inicial e continuada docente
continua a ser um dos fatores de maior impacto na transformação da educação em todo o país. Concentrar esforços em
desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas envolvendo
docência parece ser uma tônica defendida nos últimos anos,
reconhecendo que ainda necessitamos de grandes modificações nesse campo.
Uma das ações recentes de valorização do magistério proposta pelo Ministério da Educação foi o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que pretende, entre
outros objetivos, elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração
1

Citamos como exemplo os programas de formação brasileiros de fortalecimento e valorização da docência, como o Pró-Letramento, o Gestar, o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o Observatório
da Educação (OBEDUC), dentre outros.
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entre educação superior e educação básica2. Esse programa
nos permitiu realizar trabalhos integrados entre universidade
e escola, reforçando nossa perspectiva de formação docente
reflexiva, que se contrapõe a um modelo de aplicabilidade de
conhecimentos universais descolados das realidades escolares,
em que o professor é um mero reprodutor de ideias e práticas
exteriores às suas experiências. Assim, pensamos que a formação docente deve propiciar uma “análise para que os professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais e de si próprios como profissionais” (PIMENTA,
2002, p. 24), que a experiência com o PIBID, que trazemos para
este capítulo, pôde nos proporcionar.
Assim, este trabalho apresenta uma discussão sobre a
formação inicial e continuada de professores a partir do desenvolvimento e (re)criação de materiais didáticos, objetivando
enfocar os conhecimentos apreendidos pelos bolsistas e pelo
supervisor na elaboração de projetos escolares para o ensino
de Língua Portuguesa no âmbito do PIBID/UFJF. Concomitantemente à intervenção realizada na escola no andamento do
subprojeto Letras – Português3, analisamos a relação entre
as capacidades docentes (CRISTOVÃO, STUTZ, 2013) e a (re)
criação de materiais didáticos para o desenvolvimento de
uma revista temática, com base na perspectiva dos gêneros
textuais. Por meio de diários de campo, relacionamos as temáticas recorrentes nas reuniões de elaboração dos materiais
às capacidades docentes. Assim, pudemos compreender quais
são os saberes partilhados, entre docentes em formação e em
serviço, que cooperam para o desenvolvimento profissional,
considerando os saberes a serem ensinados e os saber-ensinar
(TARDIF, 2002).

2
3
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Site do PIBID: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
Subprojeto Letras – Português da UFJF (2012 – 2013) sob coordenação da 1ª autora, tendo
a 2ª como supervisora e 5 bolsistas de graduação em Letras.
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Nossas pesquisas4 têm se baseado no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), no qual a linguagem é vista como primordial para
o desenvolvimento humano (BRONCKART, 1999, 2006). Nessa
perspectiva, a aprendizagem dos gêneros textuais é concebida,
na escola, como importante forma de inserção dos alunos em
práticas sociais de linguagem (SCNHEUWLY, DOLZ, 2004), fato
que tem se constituído como um desafio no ensino básico. Em
relação à formação docente, alinhamo-nos às considerações de
Garcia-Reis (2017), Gatti (2008, 2010), Pimenta (2002, 2010), Tardif
(2002), entre outros, que têm contribuído para pensarmos uma
formação docente reflexiva, que integra teoria e prática como
uma unidade, a ser amplamente debatida na relação com a escola
básica nos cursos de formação. Nesse sentido, a elaboração de
materiais didáticos tem sido um campo de trabalho potencial para
implementar novas propostas de formação docente, constituindose como prática essencial para o desenvolvimento profissional
(CRISTOVÃO, BEATO-CANATO, 2008; VIEIRA-SILVA, 2012).
Este artigo apresenta, inicialmente, uma discussão a respeito
da formação reflexiva de professores e o desenvolvimento de
capacidades decentes para, em seguida, perpassar concepções
de ensino de língua e (re)criação de materiais. Mais adiante,
mencionamos questões metodológicas envolvidas na pesquisa em
questão para, então, explorar uma leitura dos dados, coletados
por meio de diários de campo durante as reuniões do subprojeto
Letras – Português do PIBID/UFJF (2012/2013). Por fim, tratamos
do potencial de trabalho que a elaboração de materiais didáticos
traz para os cursos de licenciaturas, na tentativa de contribuir
com novas abordagens para a formação inicial e continuada de
professores.

4

Referimo-nos às pesquisas realizadas no âmbito do Grupo Linguagem, Ensino e Práticas
sociais, do Núcleo FALE da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de
Fora, do qual fazem parte as autoras deste capítulo.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CAPACIDADES DOCENTES

As Diretrizes Curriculares Nacionais5 para a formação inicial
docente definem princípios que devem nortear a formação nas
licenciaturas, envolvendo: “a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoria-prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do profissional
da educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação dos
cursos de formação” (BRASIL/CNE, 2015, p. 3). Revela, ainda,
que a docência deve ser concebida como uma “ação educativa e
como processo pedagógico intencional e metódico, que envolve
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos,
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem
na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação
científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante
entre diferentes visões de mundo” (BRASIL/CNE, 2015, p.3).
Vemos que a formação do professor é central nessas diretrizes, constituindo-se como uma das mais densas bases para o
fortalecimento da Educação. Segundo Gatti, devemos deixar claro
que o desempenho das redes de ensino não significa responsabilizar o professor e sua formação, mas, sim, indicar as múltiplas
dimensões que afetam a educação:
as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação básica, aspectos das culturas
nacional, regionais e locais, hábitos estruturados, a
naturalização em nossa sociedade da situação crítica
das aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de estrutura e gestão das escolas,
formação dos gestores, as condições sociais e de
escolarização de pais e mães de alunos das camadas
populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e,
5
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também, a condição do professorado: sua formação
inicial e continuada, os planos de carreira e salário
dos docentes da educação básica, as condições de
trabalho nas escolas (GATTI, 2010, p. 1359).

Ainda assim, acreditamos na formação docente, inicial e
continuada, como um dos aspectos mais importantes para os
avanços na educação, abrangendo os múltiplos aspectos da docência, que produza rompimentos com modelos de transmissão
de conteúdos, ainda existentes nos cursos de licenciatura, conforme afirmam Pimenta e Lima (2005/2006). Em tais modelos,
geralmente centrados em um currículo formal com conteúdos e
estágios distantes das escolas, não é possível dar conta da complexidade e das contradições que permeiam a prática social do
educador, o que “pouco têm contribuído para gestar uma nova
identidade do profissional docente” (PIMENTA, LIMA, 2005/2006,
p. 16). Em relação à formação continuada, os cursos de atualização
pouco abordam as questões reais da prática docente, enfatizando
apenas atualização de conteúdos, em sua maioria, e reforçando
a ideia de programas compensatórios, preenchendo as lacunas
que a teoria não alcançou, quase sempre distantes das realidades
escolares (GATTI, 2008; PEREIRA, 2010).
Em pesquisa realizada por Gatti (2010), referente ao curso
de formação de professores de línguas, “os cursos de licenciatura
em Letras apresentam 51,4% de sua carga horária em disciplinas
relativas aos conhecimentos disciplinares da área, com predominância de Linguística, e apenas 11% das horas-disciplinas são
dedicadas à formação para a docência” (GATTI, 2010, 1373). Esse
quadro mostra o quanto as discussões sobre os saberes docentes
– que se referem ao contexto educacional, aos recursos e materiais didáticos, ao planejamento e desenvolvimento das aulas, à
aprendizagem e à avaliação, bem como à legislação educacional
– estão distantes dos futuros professores, sendo recorrentes, em
nossa realidade, relatos semelhantes aos dos alunos de diferentes
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licenciaturas6, o que tem nos feito pensar em novas formas de
trabalho, ampliando as discussões para além das questões teóricas tratadas em diferentes disciplinas da graduação, envolvendo
também as reflexões sobre as experiências e saberes docentes, a
partir da imersão em contextos escolares, em que os graduandos
se colocam diretamente na interação com os saberes da ação.
Diante disso, a formação docente tem sido repensada para
que possamos envolver uma concepção de educação que leve em
consideração sujeitos historicamente situados; nesse sentido,
“espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem irem
construindo permanentemente seus saberes-fazeres docentes a
partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano” (PIMENTA, LIMA, 2005/2006, p. 18).
Para pensarmos em uma formação reflexiva do professor,
especificamente o de línguas, em nossa realidade, acreditamos
que as licenciaturas em Letras devem, como premissa, ser reflexivas e questionadoras, de maneira que os discentes desenvolvam
determinados saberes em vivências escolares, o que poderá conferir aos futuros docentes capacidades para atuarem no contexto
profissional. Tais capacidades devem envolver os saberes a serem
ensinados – talvez os mais abordados atualmente nas licenciaturas, conforme atestou Gatti (2010) – e o “saber-ensinar”, ou
seja, os saberes para ensinar – aqueles referentes ao contexto
profissional, desenvolvidos pelas ações e práticas e acumulados
na partilha com pares, e que são pouco abordados nas licenciaturas. O desenvolvimento profissional, segundo a pesquisa de
Cristovão e Stutz (2013), se dá por meio da ativação das capacidades docentes, que são “operações psíquicas já existentes ou
a serem construídas ou aperfeiçoadas tanto em relação ao agir
praxiológico quanto pelo agir linguageiro pelos alunos-profes6
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sores durante o estágio supervisionado e no curso de graduação
de modo geral” (CRISTOVÃO, STUTZ, 2013, p. 200). Elas estão
relacionadas ao “métier” do professor, relativas ao contexto, à
metodologia, aos recursos, à planificação das aulas, à regência
das aulas, à aprendizagem e à avaliação. Tomamos do estudo
anterior, das referidas autoras, a tabela criada para relacionar os
saberes para ensinar às capacidades docentes:
Tabela 1
Os saberes e as capacidades para o ensino de línguas na formação inicial
1 CONTEXTO:
capacidade
de compreender/
verificar

(a) as exigências estabelecidas nas prescrições nacionais
e locais
(b) os objetivos e necessidades dos alunos
(c) o papel do professor de LE: i) autoavaliação dos alunosprofessores; ii) avaliação do ensino de acordo com os princípios teóricos; iii) o suporte da pesquisa; iv) o aceite do
retorno de informações dos alunos-professores, professor
regente de turma, professora formadora; v) avaliação do
trabalho dos colegas e contribuição por meio de críticas
construtivas; vi) identificação dos problemas pedagógicos
e didáticos dos alunos e do ensino por meio da pesquisaação e de estudos de caso
(d) os recursos e as restrições disponíveis nas instituições
de ensino

2) METODOLOGIA:

(a) a produção oral e a produção escrita dos alunos

capacidade de analisar/avaliar

(b) a interação oral e a interação escrita
(c) a compreensão oral e escrita
(d) a gramática
(e) o vocabulário
(f) a cultura
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3) RECURSOS:
capacidade de

(a) analisar livros didáticos
(b) selecionar textos
(c) produzir atividades

4) PL ANIFIC AÇÃO
DAS AULAS:
capacidade de

(a) identificar os objetivos de aprendizagem
(b) planificar os conteúdos da aula
(c) organizar o curso

5) REGÊNCIA DE AULAS:
capacidade de

(a) utilizar o plano de aula e do curso
(b) apresentar um conteúdo linguístico, estabelecer relações
com conteúdos locais/internacionais e estabelecer relações
entre língua e cultura
(c) interagir com os alunos durante a aula
(d) gerenciar a classe
(e) utilizar a língua alvo

6) APRENDIZAGEM
AUTÔNOMA:

(a) contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos
alunos

capacidade de

(b) inserir tarefas de casa adequadas ao aprendizado dos
alunos
(c) planificar e gerenciar projetos e portfólios
(d) utilizar ambientes de aprendizagem virtual
(e) organizar atividades extraclasse (passeios, viagens)

7) AVALIAÇÃO DE
APRENDIZAGEM:

(a) compreender artefatos de avaliação

capacidade de

(c) promover autoavaliação dos alunos

(b) reconhecer o desempenho dos alunos

(d) analisar erros dos alunos
Fonte: PEPELF (Europa, 2007), apud Stutz (2012)

As autoras propõem uma expansão das capacidades, sugerindo ainda que os professores em formação possam ter a
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Tabela 27
87) capacidade de

(a) reconhecer a história do professor e as demandas do
trabalho real do gênero profissional do professor da escola
(b) interagir com o sistema educativo (colegas, pais, professores, alunos)
(c) desempenhar atividades coletivas (planificação de prescrições locais, discussões em reuniões pedagógicas e com
a comunidade em geral)
(d) adequar seu desempenho quando confrontado com o rol
de situações e tarefas escolares
(e) ressignificar e reformular pré-construtos sociais, ou seja,
ressignificar textos orais e escritos da esfera educacional
e social
Fonte: Cristovão e Stutz (2013)

Propomos, ainda, mais duas capacidades, referentes a (3)
recursos e (4) planificação das aulas, identificadas nos nossos
dados, como veremos na seção de discussão:
Tabela 3

3) RECURSOS:
capacidade de

(d) descrever e analisar gêneros
textuais

4) PLANIFICAÇÃO DAS AULAS:
capacidade de

(d) relacionar projetos em curso a
projetos externos

Fonte: elaborado pelas autoras

As capacidades acima elencadas podem figurar nos programas de formação inicial e continuada como potenciais para
reflexões realizadas diretamente sobre as realidades escolares dos
sujeitos envolvidos, conforme as autoras alertam na realização
da pesquisa com alunos de estágio em Língua Inglesa.
7

Numeração acrescida aqui para facilitar identificação na seção de discussão dos dados, não
colocada no original.
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Essas capacidades condizem com a perspectiva de formação
reflexiva que defendemos aqui, porquanto o desenvolvimento
profissional ocorrerá à medida que os discentes, futuros professores, possam interagir diretamente com questões do cotidiano
escolar, por exemplo, em capacidades como “planificação das aulas: identificar objetivos de aprendizagem e planificar conteúdos
da aula”, como acontece nas disciplinas de “Práticas curriculares”
e estágios, bem como nos projetos como o PIBID, extensão ou
demais programas em que há imersão de discentes nas escolas,
ao longo dos cursos de licenciaturas. Essa reflexão coletiva entre
pares permite romper com um modelo de formação em que um
“aluno ideal” e uma “escola ideal” são concebidos, imaginados,
distantes da realidade das instituições contemporâneas. Nesse
sentido, quando se dá a reflexão com base na prática cotidiana
experienciada pelos alunos durante sua formação, estamos propiciando uma nova possibilidade de formação assentada num
modelo reflexivo, em que o discente analisa fatores subjacentes
à realidade imediata, e não como suposição. Essa perspectiva
abre espaços para discutir ações possíveis para a sala de aula,
com vistas a contribuir com a aprendizagem dos alunos.
No tocante ao ensino de Língua Portuguesa, que sofreu
grandes transformações ao longo das últimas três décadas, fruto
da adoção de novas concepções basilares de ensino, tem sido
recorrente “a reivindicação por materiais adequados para promover um ensino coerente com as orientações oficiais (estaduais e
federais) e com os contextos educacionais” (CRISTOVÃO e BEATOCANATO, 2008, p. 4). Sendo assim, diferentes pesquisas que enfocam modelização de gêneros e elaboração de materiais foram
realizadas (ROJO, 2001; MACHADO, CRISTOVÃO, 2006; GATINHO,
2006; SZUNDY, CRISTOVÃO, 2008; CRISTOVÃO e BEATO-CANATO,
2008; VIEIRA-SILVA, 2013; MAGALHÃES, 2014; CRISTOVÃO, 2015),
em que tais processos são tomados como atividades formativas
reflexivas potentes, justamente por levarem em consideração os
diferentes contextos educacionais, os sujeitos neles envolvidos
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e as demais dimensões dos saberes docentes. Para aprofundar
nessas questões, passamos, na seção seguinte, a tratar da relação
entre o ensino de línguas e a (re)criação de materiais.
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS

Atualmente, a formação para atuar na docência em Língua
Portuguesa deve envolver não apenas os aspectos reflexivos
e complexos acima referenciados, como também dimensões
das experiências dos sujeitos com a linguagem. Nessa direção,
tomamos como norteadoras pesquisas que têm defendido a experiência como um fator determinante na apropriação de uma
concepção discursiva de linguagem (MARINHO, 2010; ANDRADE,
2011; GARCIA-REIS, MAGALHÃES, 2016).
Uma concepção discursiva de linguagem impulsiona uma
formação em que os docentes têm a possibilidade de não apenas
discutir uma concepção de língua, mas participar de comunidades
discursivas que legitimam seu discurso sobre a docência. Essa é
uma das possibilidades em que “teoria e prática” se constituem
como uma unidade: a relação teoria-prática tem que ser perpassada pela experiência de uso da língua, bem como outras experiências inerentes à docência, como a convivência com o trabalho
cotidiano das rotinas escolares, as experiências de discussão
de currículos e elaboração de projetos, sem que o professor se
submeta a uma mera reprodução de ideias, rompendo com a
permanência de práticas tradicionais inócuas.
Uma das recorrentes dificuldades encontradas após a virada
pragmática é o trabalho com a seleção e hierarquização de conhecimentos na elaboração de currículos e programas escolares que
envolvam uma abordagem de ensino de línguas pelos gêneros
textuais, com a finalidade de desenvolver capacidades de linguagem e reflexão para alcançar uma efetiva educação linguística
(BAGNO, RANGEL, 2005).
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O trabalho com os gêneros textuais traz a vantagem de
propiciar o desenvolvimento humano e sua autonomia para agir
socialmente; ao mesmo tempo, gera uma dificuldade de planejar
aulas que rompam com um ensino centrado em práticas classificatórias de ensino de gramática, desvinculadas dos contextos
de uso, que se constitui um dos mais fortes pilares na tradição
de ensino de Língua Portuguesa (MENDONÇA, 2006). Dessa
maneira, para que os alunos aprendam a ler/falar, compreender
e agir socialmente pela linguagem, é preciso, desde o início da
escolarização, propiciar interação via gêneros, como possibilidade de participação social; nesse sentido, “é através dos gêneros
que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades de
aprendizagem” (SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p. 74).
Na tentativa de romper com tais dificuldades, criar e recriar
materiais didáticos que envolvam os gêneros torna-se uma atividade bastante promissora, ainda que os professores tenham
livros didáticos acessíveis e de qualidade. A recriação e adaptação de materiais é uma realidade, uma vez que é essencial que
os docentes desenvolvam, nas escolas, projetos vinculados à
realidade dos alunos. Todavia, isso requer um conhecimento do
campo teórico-prático que ainda merece estudo.
O trabalho de Nascimento, Gonçalves e Saito (2007), por
exemplo, mostra o potencial que a atividade de elaboração de
materiais de línguas tem para o desenvolvimento profissional.
Os autores mencionam que, em pesquisa realizada com docentes
da rede pública em formação continuada, as atividades confeccionadas
deixam entrever que a elaboração coletiva de materiais didáticos na forma de modelos didáticos de
gêneros textuais e, posteriormente, nas sequências
didáticas, na forma como são adaptadas aos eixos
preconizados para os diferentes ciclos da educação
fundamental, constituem um lugar privilegiado para
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a construção de conhecimentos científicos para os
professores pesquisadores, para os professoresformadores e para os professores em formação,
um ponto de reflexão que permite a abordagem
teórica e metodológica dos gêneros textuais nos
processos de intervenção formativa (NASCIMENTO,
GONÇALVES, SAITO, 2007, p. 109).

Nesse mesmo viés, a pesquisa de Vieira-Silva revelou que os
docentes “mobilizam, (re)organizam e (re)significam seus saberes” (VIEIRA-SILVA, 2013, p. 11797), no processo de elaboração
de materiais, abrindo possibilidades profícuas para aprender
novos saberes sobre o trabalho com gêneros, ainda novo para
muitos professores. Trata-se de um importante exercício em
que se oportuniza a reflexão, a ponderação e a co-construção
de novos sentidos para as questões de ensino-aprendizagem, o
que revela, para nós, abertura de espaço para o desenvolvimento
das capacidades docentes.
Assim, a partir das considerações feitas neste trabalho, entendemos como elaboração de materiais um processo de (re)criação
por meio de práticas informadas pelo princípio da pesquisa, que
envolve tanto os saberes a serem ensinados, quanto os saberes para
ensinar, como as questões teóricas, metodológicas, de aprendizagem e de avaliação. Esse processo, a nosso ver, desenvolve capacidades docentes, na medida em que os professores em formação
inicial ou continuada conseguem realizar processos conscientes
e de reflexão sobre as diferentes dimensões da docência, o que
ocorreu no nosso projeto a partir da imersão das alunas bolsistas
em uma realidade escolar de Juiz de Fora, em que puderam vivenciar práticas docentes reais, que passamos a mencionar a seguir.
ASPECTOS METODOLÓGICOS

O contexto da pesquisa refere-se ao projeto institucional do
PIBID – Letras/Português da UFJF, pesquisa essa realizada conco193
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mitantemente ao desenvolvimento de atividades em uma escola
estadual de Juiz de Fora, ao longo dos anos de 2012 e 2013. As
reuniões, que envolveram a coordenadora, a supervisora e 5
bolsistas de graduação em Letras/Português, aconteciam na UFJF,
quinzenalmente, ou à medida que fosse necessário. Ao longo
das reuniões, realizamos diários de campo, que serviram, em
seguida, de documento de registro de dados para este trabalho.
O PIBID é um programa cujo formato é considerado, por
nós, bastante pertinente para a formação de futuros docentes,
justamente por propiciar a imersão de alunos de licenciaturas ao
longo de toda a graduação, contrariamente à tradição, em que o
estágio se localiza ao final dos cursos. Os objetivos do PIBID são
a) incentivar a formação de docentes em nível superior para a
educação básica; b) contribuir para a valorização do magistério; c)
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos
de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; d) inserir os licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; e) incentivar escolas
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e f)
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (site do PIBID8).

Vemos, claramente, um projeto de fortalecimento das licenciaturas, importante para desfazer a lógica de transmissão de
conhecimentos, investindo em uma concepção de imbricamento
entre a universidade e a escola, em que o campo profissional é
que impulsiona a discussão nas universidades.
8
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Em nosso subprojeto específico da UFJF, a elaboração de
materiais constituiu-se como uma atividade contínua, visto que
elaboramos, com os alunos da escola básica, uma revista temática,
intitulada “Na ponta da Língua”. Tal revista foi sendo construída
com temas pertinentes à adolescência e aos contextos das escolas escolhidas, já tendo sido publicada em 3 versões9, com as
temáticas centrais “música”, “ciência” e “cultura”10. O projeto
envolveu os seguintes passos:
Tabela 4

Elaboração dos
materiais (reuniões semanais
ou quinzenais
da equipe do
PIBID)

imersão no contexto escolar, descrição e análise do
contexto (alunos, salas, atividades, materiais disponíveis, discussão sobre documentos e programas da rede
de ensino)
escolha do tema da revista anual com os alunos
sondagem sobre capacidades de linguagem na leitura e
na escrita a partir de atividades com os alunos
estudo dos gêneros escolhidos para compor a revista:
entrevista, resenha, artigo de opinião, verbete, apresentação oral
modelização didática
elaboração de atividades específicas com os gêneros
desenvolvimento na escola
análise do desenvolvimento das atividades, correção
das produções
(re)criação de materiais, novas aplicações e novas análises
editoração final da revista “Música - Na ponta da Língua”
evento de lançamento na escola e publicação da revista
Fonte: elaborado pelas autoras

9
10

O projeto de financiamento da 1ª versão da revista foi o PIBID, e para as duas versões
seguintes, o financiamento dos projetos foi feito através bolsas de Treinamento Profissional
(TP) e Iniciação Científica (IC) da UFJF.
Para informações sobre as revistas, sugerimos a leitura de Cordeiro et al (2015) e Oliveira
e Magalhães (2017).
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Como procedimento de análise dos dados das reuniões,
coletados pelos diários de campo, usamos os segmentos de
orientação temática e segmentos de tratamento temático (BULEA,
2010), um procedimento que permite relacionar temas, tópicos
e subtópicos, a partir das recorrências das questões anotadas
nos diários. Ainda que tenha sido um procedimento criado para
interpretar “o que é dito” em entrevistas, a hierarquização temática por assunto, núcleos de significação e recorrência de temas
permite uma categorização de dados em que nos baseamos nos
sentidos produzidos pelos participantes em relação aos fenômenos investigados. O procedimento consiste em:
a) segmentos de introdução, de apresentação ou
de início de um tema, segmentos produzidos sobretudo pelo entrevistador, e que nós qualificamos
de Segmentos de Orientação Temática (doravante
SOT). b) Segmentos produzidos sobretudo pelo
entrevistado, em resposta a uma questão ou em
seguida a uma retomada do entrevistador, ou, em
nossa terminologia, em seguida a um SOT, segmentos em que o tema é efetivamente tratado. Nós os
qualificamos de Segmentos de Tratamento Temático
(doravante STT). Esse tratamento temático pode
assumir formas diversas: reformulações, extensão
ou complexidade do foco introduzido pela questão,
particularização ou focalização sobre um aspecto
considerado como pertinente, exemplificação (BULEA, 2010, p.90).

Nosso objetivo, na leitura dos dados, foi relacionar os temas recorrentes nas reuniões de elaboração dos materiais para
construir a revista com as capacidades docentes, permitindo
analisar se a atividade de elaboração realmente é potencial para
o desenvolvimento profissional, propiciando novas aprendizagens aos futuros professores. Nossos procedimentos de análise
envolveram listagem de SOTs, fragmentação dos SOTs em STTs,
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a partir da junção em tópicos dos temas tratados nas reuniões,
e sua relação com saberes e capacidades docentes, a partir das
autoras acima (CRISTOVÃO e STUTZ, 2013). Em seguida, produzimos um quadro síntese, que permitiu visualizar essas relações,
a fim de compreender quais saberes foram adquiridos durante
a elaboração de materiais didáticos, que passamos a apresentar
na seção seguinte.
DISCUSSÃO DOS DADOS

Os dados foram organizados a partir de 5 segmentos de
orientação temática (em que figuram apresentação ou início
de um tema), que transformamos nas cinco grandes categorias
relativas aos saberes docentes envolvidos neste projeto, a partir
da recorrência de citações nos diários de campo: a) currículo; b)
sequências didáticas e projetos de letramento; c) compreensão
sobre capacidades de linguagem; d) conteúdos de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II; e) contexto escolar. É claro
que esses 5 temas gerais perpassaram todo o projeto, uma vez
que estão intimamente relacionados. Todavia, aqui figuraram separadamente para que pudéssemos, em cada uma das subseções
seguintes, comentar tais categorias, trazendo mais detalhes dos
segmentos de tratamento temático – STT (em que figuram as
particularizações do tema principal). Por fim, associamos esses
STTs às capacidades docentes, produzindo uma síntese.
a) SOT 1 – Currículo
Em relação ao primeiro aspecto, foram recorrentes as discussões sobre os documentos oficiais seguintes: Proposta Curricular
de Língua Portuguesa da Prefeitura de Juiz de Fora11, o Conteúdo
Básico Comum (CBC/MG), documento da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais, e os Parâmetros Curriculares Nacionais
11

Para detalhes sobre este documento, sugerimos a leitura de Magalhães e Ferreira (2014) e
Magalhães e Carvalho (2018).
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(e não a BNCC, que ainda estava em elaboração na época). Ainda
que o projeto estivesse sendo desenvolvido numa escola do estado de Minas Gerais, a supervisora era também docente da rede
municipal de Juiz de Fora. Além disso, a Proposta Curricular da
PJF foi analisada em projeto de pesquisa realizado concomitantemente ao PIBID. Isso nos permitiu discutir questões convergentes
nos 3 documentos citados, a saber: uma concepção discursiva de
linguagem, os gêneros textuais, as práticas de letramento (tanto
as existentes na escola quanto aquelas com as quais os discentes
conviviam externamente) e as avaliações da educação.
Vale destacar que emergem dos dados várias citações sobre
a pouca relação entre as diferentes teorias estudadas no curso de
Letras da UFJF (no campo da Linguística e da Literatura), com a
prática profissional e os currículos acima citados. Outro aspecto
bastante relevante apreendido neste projeto foi a capacidade de
relacionar tais currículos às especificidades, experiências, gostos
e expectativas dos alunos de determinada escola. Isso permitiu
fazer uma avaliação bastante positiva dos objetivos do PIBID,
entre eles, o de
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da
rede pública de educação, proporcionando-lhes
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que
busquem a superação de problemas identificados
no processo de ensino-aprendizagem.12

Ou seja, os graduandos lidam com problemas e questões
reais do contexto escolar. Tais aspectos se relacionam, a nosso ver,
com as capacidades docentes referentes aos saberes do contexto
(tabela 1), como (a) as exigências estabelecidas nas prescrições
nacionais e locais, (c) o papel do professor de LE13, (d) os recursos
12
13
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e as restrições disponíveis nas instituições de ensino.
Os aspectos do currículo também impulsionaram discussões
a respeito da capacidade de planificar os conteúdos da aula e
organizar o curso, já que vários temas escolhidos pela comunidade escolar para abordagem com os alunos afetaram diretamente os conteúdos prescritos nos documentos para o ano em
questão (6º e 7º anos) e aqueles efetivamente escolhidos para o
desenvolvimento das aulas. Assim, foi necessário que as bolsistas
desempenhassem atividades coletivas (como a participação em
reuniões pedagógicas), o que possibilitou “ressignificar e reformular pré-construtos sociais, ou seja, ressignificar textos orais
e escritos da esfera educacional e social” (CRISTOVÃO, STUTZ,
2013, p. 200) ao longo do projeto.
b) SOT 2 – Sequências e projetos de letramento
Na elaboração dos exercícios, retomar os eixos de ensino
de LP foi uma atividade fundamental para melhor atuação no
contexto educacional: teorias de linguagem e de aprendizagem
já estudadas foram relacionadas às sequências de exercícios elaboradas no desenvolvimento do projeto de letramento “Revista
Na ponta da Língua”. Esses eixos de ensino são necessários para
o trabalho escolar com a língua materna, visto que permitem ao
licenciando relacionar gramática e discurso, pelo conceito de
Análise Linguística14.
Durante o trabalho, as alunas planejaram o projeto de letramento, em que foram requeridas as capacidades da categoria
anterior (1A, B, C, D), bem como de planificação das aulas (4
- organizar o curso) e de aprendizagem autônoma (6), como planificar e gerenciar projetos e portfólios. Assim, foram solicitadas
atividades de elaboração de exercícios interdisciplinares com
os demais professores, em que as alunas tiveram que mobilizar
conhecimentos para “interagir com o sistema educativo” (com
14

Mendonça (2006).
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os colegas, os pais, outros professores e todos os alunos), selecionar materiais (textos retirados de revistas de adolescentes,
jornais e sites diversos), e analisar livros didáticos já existentes
na escola, aproveitando os materiais disponíveis. Também foram
responsáveis por identificar os objetivos da aprendizagem e
organizar as aulas em sua função, utilizando, na escola, o plano
confeccionado, para então reavaliar seus objetivos e contribuir
para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, inserindo
tarefas adequadas ao longo do aprendizado.
Estas oportunidades de gerenciar projetos só costumam
figurar nos estágios, nos cursos de licenciaturas, em tempos
muito exíguos, o que reforça nossa defesa de ampliação desses
projetos de pareceria universidade-escola. Nesta categoria, vale
destacar que as 6 envolvidas (1 supervisora e as 5 bolsistas) pouco
recorreram às experiências da própria graduação para elaborar
e reelaborar os exercícios durante as reuniões. Todas lançaram
mão das experiências de pesquisa-ação da qual participaram anteriormente, bem como a outros projetos de extensão e pesquisa
relacionados à docência.
c) SOT 3 – Capacidades de linguagem
Especificamente na elaboração das sequências de exercícios,
o conceito que mais emergiu ao longo das reuniões foi o de capacidades de linguagem, tema de central importância no trabalho
escolar de línguas, visto que os objetivos do ensino de LP seriam:
a) desenvolver a proficiência oral em produções ligadas à esfera
pública; b) desenvolver habilidades de leitura e escrita, para
atuação social e cidadã; c) desenvolver a reflexão linguística para
monitoramento da própria produção na oralidade e na escrita;
d) desenvolver conhecimento sobre a língua que reverbere em
atitudes e valores éticos (RANGEL, 2010).
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Ainda que o desenvolvimento de capacidades de linguagem
faça parte do programa de formação inicial de Letras15, é na experiência profissional que tais conceitos ficam mais claros. Assim,
nas atividades de correção de textos, elaboração e reelaboração
de exercícios foi possível esmiuçar o conceito de capacidades de
linguagem, relacionando-o diretamente às capacidades docentes
envolvidas nesta rica tarefa, visto que as bolsistas precisavam
adaptar exercícios às necessidades dos alunos (a partir da identificação daquelas capacidades já desenvolvidas), selecionar novos
textos, inserir novas tarefas, dominar conceitos e estratégias de
avaliação, analisar erros dos alunos, contribuindo efetivamente
com o desenvolvimento nas atividades de escrita dos gêneros
envolvidos na Revista.
d) SOT 4 - Conteúdos de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental II
Uma das dificuldades dos docentes é a de selecionar conteúdos a serem trabalhados em aulas (MAGALHÃES, 2014). A
progressão é também tema discutido em cursos de formação,
todavia, como nossa tradição é de ensino de gramática, mesmo
após a virada pragmática, ainda vemos demanda por elaborar
projetos que indiquem o lugar da gramática no ensino de gêneros
(BOTELHO, MAGALHÃES, 2011; BARBOSA, 2015). Vemos o quão
difícil é para os professores hierarquizar conteúdos, selecionar
informações e elaborar os materiais que efetivamente contribuam com os objetivos do ensino de LP citados acima, segundo
Rangel (2010).
Numa concepção discursiva de linguagem, os conteúdos
de LP devem se relacionar à produção e circulação do discurso
elaborado, sempre vinculados a uma prática social relevante
para os discentes. É por isso que defendemos uma formação de
professores vinculada às escolas, para que consigamos perceber
15

Vide ementas e programas de disciplinas como: Saberes Escolares de Língua Portuguesa e
Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa.

201

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

as práticas sociais em que os estudantes se envolvem. A análise
linguística foi realizada em função da ação de linguagem em
curso (no caso, a revista), o que permitiu relacionar os eixos
de leitura, escrita, oralidade e análise linguística, propiciando
uma reflexão concreta acerca do estudo da linguagem na escola
(rompendo com um modelo de estudo de gramática com um fim
em si mesma). Essa circulação das produções dos alunos permite
aos licenciandos construir sentido sobre como podem ser criadas
situações de produção de discurso, em que os discentes tornamse sujeitos do discurso.
Neste item, foi possível ativar as capacidades docentes de
descrever e analisar gêneros textuais, relacionando-os aos seguintes aspectos: adequação lexical, parágrafo, coesão, concordância
verbal, pontuação, ortografia, monitoramento estilístico. Outra
questão bastante recorrente no projeto foi o estudo da relação
oralidade/escrita, propiciando elaborar exercícios de retextualização (MARCUSCHI, 2001) no momento do estudo da entrevista
e da exposição oral (entonação, pausas, hesitações, reparos,
interrupções, repetições, alongamentos, gestos e expressões
faciais e corporais, adequação da linguagem ao público foram
tópicos abordados nos exercícios sobre oralidade). Assim, foi
possível analisar e corrigir as produções oral e escrita dos alunos,
desenvolvidas na interação em sala de aula, relacionando-as à gramática e ao vocabulário, considerando sua cultura. Isso permitiu
reelaborar tarefas, relacionando os eixos de ensino articulados
à aprendizagem.
e) SOT 5 - Contexto escolar
Em relação ao contexto escolar, a vivência de um projeto
de imersão proporciona analisar temas sociais relevantes da comunidade, bem como seus conflitos e problemas, descortinando
a afetividade e a subjetividade dos adolescentes envolvidos. A
mediação pedagógica proporcionada pela experiência do PIBID
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é um dos pontos altos do Programa. Os temas mais relevantes e
discutidos na escola foram debatidos nos momentos em que as
bolsistas interagiram com a supervisora, a coordenadora, a diretora e os demais docentes (capacidade de desempenhar atividades
coletivas, como planificação de prescrições locais, discussões em
reuniões pedagógicas e com a comunidade em geral). Um exercício
constante foi o de reorganização de atividades a partir de projetos
extraescolares, porque na escola em questão era frequente a presença de projetos internos e externos, como visitação da Polícia
Militar com projetos sobre drogas, elaboração de feiras e atividades culturais já existentes na instituição e realizados anualmente,
além de demandas da Secretaria de Educação, como projetos de
intervenção pedagógica, de combate à dengue, entre outros.
No tocante ao trabalho com a oralidade, este projeto proporcionou ativar 3 capacidades que consideramos muito relevantes: para o estudo do gênero entrevista, os alunos assistiram a
entrevistas reais, após as quais foram desenvolvidas atividades
de sistematização do gênero. Em seguida, convidamos uma musicoterapeuta para visitar a escola, a qual seria entrevistada. A
entrevista foi gravada, transcrita e analisada com os alunos. Todo
este processo demandou lidar com “os recursos e as restrições
disponíveis nas instituições de ensino”, enquanto que as bolsistas
tiveram que “adequar seu desempenho quando confrontadas
com o rol de situações e tarefas escolares”, como as de receber
a profissional, filmar a entrevista, transcrever, elaborar as atividades. Também foi necessário “utilizar ambientes de aprendizagem
virtual”, bem como tecnologias, como celulares, gravadores,
filmadoras, (para gravação em áudio e vídeo), amplificador, microfone, etc. para que as atividades pudessem ser realizadas com
todos os recursos multimodais que a oralidade requer. Essas
atividades permitiram gerenciar conflitos, além de visualizar o
quanto as escolas são, muitas vezes, precárias no que diz respeito
a equipamentos e recursos tecnológicos, possibilitando às alunas
improvisar à medida que encontravam um problema.
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Tais experiências propiciaram vivências de trabalho docente
que potencializaram o desenvolvimento, que foi além de um
conjunto de conteúdos de LP. Segundo Bronckart
O que constitui a profissionalidade de um professor
é a capacidade de pilotar um projeto de ensino predeterminado, negociando permanentemente com as
reações, os interesses e as motivações dos alunos,
mantendo ou modificando a direção, em função de
critérios de avaliação dos quais só ele é senhor ou
o único responsável, isto é, no quadro de ações das
quais ele é o único ator. De forma mais geral ainda,
sua profissionalidade está na capacidade de conduzir seu projeto didático, considerando múltiplos
aspectos (sociológicos, materiais, afetivos, disciplinares etc.), frequentemente subestimados e que,
entretanto, constituem o “real” mais concreto da
vida de uma classe (BRONCKART, 2006, p. 226-227).

Isso mostra que a elaboração de materiais na construção e
desenvolvimento de um projeto didático propicia uma efetiva
construção de conhecimento sobre a docência, em que há um
real confronto entre os saberes das disciplinas do curso de Letras/
Português com a prática pedagógica; sendo assim, tais projetos
caracterizam-se como exemplos para futuras reformulações dos
cursos de licenciaturas, pois conferem reflexão propícia para
uma inversão da relação teoria-prática. Eles permitem que os
alunos da graduação sejam capazes de “reconhecer a história do
professor e as demandas do trabalho real do gênero profissional
do professor da escola” (CRISTOVÃO, STUTZ, 2013).
Após a exploração dos temas recorrentes, elaboramos um
quadro que permite visualizar melhor a relação existente entre as
questões aprofundadas nas reuniões de elaboração dos materiais
e as capacidades presentes nas tabelas 1 e 2 acima.
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Tabela 5

Fonte: elaborada pelas autoras

As capacidades mais recorrentes são aquelas relativas ao
contexto e à planificação das aulas (1 e 4); em segundo lugar,
estão as capacidades relativas à metodologia, à aprendizagem
e aos conteúdos. Essa recorrência nos leva a afirmar que a condução de um projeto de ensino envolve múltiplos aspectos da
docência, indo muito além dos conteúdos apreendidos em disciplinas teóricas. Essa possibilidade de vivenciar o trabalho real
do professor é que permite efetivamente formar docentes numa
concepção de reflexão.
Destacamos ainda como aspectos relevantes na elaboração
de materiais a relação entre bolsistas e um professor experiente
(supervisor), por possibilitar a troca entre saberes. Consideramos
valiosa a longa imersão na escola, para além da carga horária
que é feita no estágio. O contato com alunos de escola básica
com dificuldades de leitura e escrita e efetivo distanciamento
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das práticas de letramento escolar também contribui com a
possibilidade de interagir com novas metodologias de ensino de
línguas, enfocando os gêneros textuais como centrais no processo
de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração de materiais propicia um desenvolvimento
para o professor em formação porque permite a internalização
de conhecimentos sobre docência, contribuindo efetivamente
para sua profissionalização. Acreditamos que a construção de
projetos, e não a reprodução de currículos ou de práticas próprias
das atuais licenciaturas, coloca em relevo a inversão da lógica de
formação: primeiramente disciplinas teóricas para, em seguida,
mergulhar na prática.
Formar docentes pelas relações postas com os mais experientes, em situações de resolução e discussão de questões
e problemáticas existentes nos contextos profissionais, é uma
direção para a qual devemos caminhar.
A elaboração de material didático conferiu, neste projeto,
uma prática reflexiva, em que há internalização de conhecimentos necessários ao exercício da profissão, uma vez que diversos
aspectos da atividade docente perpassaram os dados, ativando
as capacidades docentes relativas ao contexto escolar, à metodologia, à aprendizagem e aos conteúdos disciplinares, conforme
vimos na seção anterior. A (re)criação de materiais no PIBID permitiu aliar aspectos teóricos advindos das diferentes disciplinas da
graduação, sobretudo daquelas referentes aos Saberes Escolares
de LP e Metodologia de LP.
A familiarização com as rotinas da escola, a reflexão crítica
sobre a própria prática, a análise dos procedimentos didáticos
com a possibilidade de (re)planejamento só é possível se o discente puder permanecer ao longo de um tempo na escola, o que
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certamente contribuirá para a compreensão do que realmente
significa um ensino de LP calcado numa perspectiva discursiva
da linguagem.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, L. T. Encontros de professores para estudos de letramento,
leitura e escrita: a autoria de textos docentes. Revista Práticas de
Linguagem. v. 5, n. 2 – 2015.
BRASIL/CNE. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015.
t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v. b r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
docman&view=download&alias=70431-res-cne-cp-002-03072015pdf&category_slug=agosto-2017-pdf&Itemid=30192
BAGNO, M.; RANGEL, E.O. Tarefas da educação linguística no Brasil.
Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 5 (1): 63-81, 2005. Disponível
em:
BARBOSA, G. O. O lugar da gramática no ensino de gêneros textuais:
o modelo didático aponta um caminho. Dissertação. Mestrado
Profissional em Letras. UFJF. 2015.
BOTELHO, L. S.; MAGALHÃES, T. G. Elaboração de um programa de
Língua Portuguesa: práticas pedagógicas com gêneros textuais.
Revista Educação em Foco. Editora a UFJF, v. 16, n.1. p 93-117, agodez. 2011.
BRONCKART, J. P. Atividades de linguagem, textos e discursos: por um
interacionismo sociodiscursivo. (trad. Anna Rachel Machado e
Péricles Cunha). 2 ed. São Paulo: EDUC, 1999.
BRONCKART, J. P. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento
humano. Tradução de Anna Raquel Machado e Maria de Lourdes
Meirelles Matencio. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2006.
BULEA, E. Linguagem e efeitos desenvolvimentais da interpretação da
atividade. Campinas: Mercado de Letras, 2010.
CRISTOVÃO, V. L. L.; BEATO-CANATO, A. P. M. O desenvolvimento de
material didático com base no Interacionismo Sociodiscursivo:
propostas, dificuldades, contribuições. Pesquisas em Discurso
Pedagógico (Online), v. 1, p. 1-18, 2008.
CRISTOVÃO, V. L. L.; STUTZ, L. Socialização de diários: um instrumento
par a reflexividade no estágio supervisionado em língua inglesa. In:
REICHMANN, C. Diários reflexivos de professores de línguas: ensinar,
escrever, refazer(se). Campinas, Pontes Editores, 2013.
CRISTOVÃO, V. Gêneros textuais, material didático e formação
de professores. In: Anjos-Santos, L. M.; BEATO-CANATO, A. P.
M.; CAMARGO, G. P. Q. Gêneros textuais no ensino-aprendizagem
207

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

e na formação do professor de línguas na perspectiva interacionista
sociodiscursiva. Campinas: Mercado de Letras, 2015.
GARCIA-REIS, A. R. Práticas de linguagem na formação dos professores
de Língua Portuguesa: uma perspectiva de análise do Projeto
Pedagógico do curso de Letras. Revista Veredas, Juiz de Fora, MG,
2017 v. 21, jan./jun. 2017.
GARCIA-REIS, A. R.; MAGALHÃES, T. G. As experiências de escrita na
formação de professores de Língua Portuguesa: uma prática no
curso de Letras da UFJF. In:_____. Letramentos e práticas de ensino.
Campinas, SP: Editora Pontes, 2016.
GATINHO, J. B. M. Sequências de atividades didáticas propostas por
professores em formação continuada. In: SIGNORINI, I. (Org).
Gêneros catalisadores: letramento e formação do professor. São Paulo:
Parábola, 2006.
GATTI, Bernadete Angelina. Análise das políticas públicas para formação
continuada no Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação,
v. 13. n. 37, p. 57 - 70, jan./abr. 2008.
_______. Formação de professores no Brasil: características e
problemas. Revista Educação e Sociedade. Campinas, v. 31, n. 113, p.
1355-1379, out.-dez. 2010 .
MACHADO, A. R.; CRISTOVÃO, V. L. L. A construção de modelos didáticos
de gêneros: aportes e questionamentos para o ensino de gêneros.
Revista Linguagem em (dis)curso. 6 (especial). 2006. 547-573.
MAGALHÃES, T. G. Formação de professores: uma experiência com
docentes de Língua Portuguesa. Anais do Congresso de Trabalho
Docente e Formação: Políticas, Práticas e Investigação, 2014, Porto:
Centro de Investigação e Intervenção Educativas, 2014. v. 1. p.
1583-1594.
MAGALHÃES, T. G.; FERREIRA, F. C. Proposta curricular de língua
portuguesa: uma análise de documentos da cidade de Juiz de Fora
(MG). Revista Signum: Estudos da Linguagem, v. 17, p. 92-119, 2014.
MAGALHÃES, T. G.; CARVALHO, T. B. Análise do eixo da oralidade na
Proposta Curricular de Língua Portuguesa da rede municipal de Juiz
de Fora (MG). Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. v. 99, n. 251,
p. 111-131, 2018.
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização.
São Paulo: Cortez, 2001.
MARINHO, M. A escrita nas práticas de letramento acadêmico. Revista
Brasileira de Linguística Aplicada. Belo Horizonte, v.10, n.2, p. 363386. 2010.
MENDONÇA, M. Análise linguística no ensino médio: um novo olhar,
um outro objeto. In: BUNZEN, C. MENDONÇA, M. (org). Português

208

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial,
2006.
NASCIMENTO, E. L.; GONÇALVES, A. V.; SAITO, C. L. N. Gêneros textuais
e ferramentas didáticas para a formação contínua de professores
de língua portuguesa. Revista Signum. UEL, Londrina, n.10/2, p. 89112, dez. 2007
PEREIRA, J. E. Trabalho. In: OLIVEIRA, D. A; DUARTE, A. C; VIEIRA, L.
F. Dicionário: Trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte:
GESTRADO/UFMG/Faculdade de Educação, 2010 (CD ROM).
PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In:
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo
no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência: diferentes concepções.
Revista Poíesis. N 3 e 4, v. 3, 2005/2006.
RANGEL, E. O. Educação para o convívio republicano: o ensino de
Língua Portuguesa pode colaborar para a construção da cidadania?
In: Língua Portuguesa: ensino fundamental / Coordenação: Egon de
Oliveira Rangel e Roxane Helena Rodrigues Rojo. Brasília: Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010.
ROJO, R. H. R. Modelização didática e planejamento: duas práticas
esquecidas do professor. In: KLEIMAN, A. B. A formação do professor:
perspectivas da linguística aplicada. Campinas: Mercado de Letras,
2001.
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. (trad. org. Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro).
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado das Letras, 2004.
SZUNDY, P. T. C.; CRISTOVÃO, V. L. L. Projetos de formação pré-serviço do
professor de língua inglesa: sequências didáticas como instrumento
no ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v.
1, n. 1, p. 115-137, 2008.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 4 ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2002.
VIEIRA-SILVA, C. Produção de material didático como espaço de
Mobilização de saberes docente. Anais do Congresso Nacional de
Educação, PUC/PR (EDUCERE). 2013. Disponível em: http://educere.
bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10476_5938.pdf
VIEIRA-SILVA, C. Produção de material didático como espaço de
formação continuada e valorização dos professores – Análise do
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná
(2007/2008). Tese. Doutorado em Linguística Aplicada. IEL. UNICAMP.
Campinas, 2012.

209

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

CAPÍTULO 9
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR NA
PERSPECTIVA DA PESQUISA CIENTÍFICA
Wagner Rodrigues Silva
Jordana de Oliveira Brito
Josilene de Alencar Silva
Télia Batista Cavalcante
O ser humano tem uma personalidade corporal que
o identifica como pessoa. Ele não é somente o que
sente e pensa, mas, também, tudo aquilo
que está presente como texto em seu corpo
(CAMPELO, 1995, p. 78).
INTRODUÇÃO

A epígrafe deste capítulo nos remete à textualidade presente no corpo e às dimensões de significados que os movimentos
corporais podem apresentar como linguagem ou texto. No livro
“Cal(e)idoscorpos: um estudo semiótico do corpo e seus códigos”,
Riva Campelo trata dos vários sentidos advindos do corpo, caracterizando-o como parte do repertório comunicativo do homem1.
Nessa perspectiva, compartilhamos uma experiência de produção de atividades pedagógicas aproximando alguns conteúdos
curriculares de Língua Portuguesa e Educação Física, consideran1

Este capítulo foi produzido no âmbito das investigações científicas desenvolvidas no grupo
de pesquisa Práticas de Linguagens – PLES (UFT/CNPq). O primeiro autor deste capítulo
agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela
bolsa de produtividade em pesquisa (PQ-2) concedida, contribuindo portanto para produção
da pesquisa aqui apresentada (Processo 305094/2016-5).
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do algumas recomendações oficiais para a Área de Linguagens,
na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017). A
atividade resulta do esforço coletivo de professoras na condição
de alunas no Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras), unidade
acadêmica da Universidade Federal do Tocantins (UFT), para minimizar o trabalho compartimentado entre disciplinas escolares2. O
diálogo com a Educação Física contribuiu para a contextualização
de objetos de conhecimento em aulas de Português como língua
materna, para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental.
À atividade pedagógica soma-se a produção deste artigo
científico como produto final de um percurso de formação
continuada de professoras no âmbito do mestrado profissional,
na disciplina Alfabetização e Letramento. Na perspectiva da
abordagem do letramento científico (SILVA, 2016), caracterizada
pela familiarização das professoras com práticas de pesquisa
científica, mediadas por diversos usos da escrita, tal percurso foi
composto pela (1) produção escrita de relatos de experiências
antes das aulas presenciais; (2) estudo da literatura científica
de referência conforme planejamento disciplinar; (3) exame da
versão final preliminar da BNCC3; (4) retomada dos próprios relatos de experiência para investigação à luz de proposições da
literatura focalizada e da diretriz oficial examinada; (5) elaboração
de atividades pedagógicas com encaminhamento interdisciplinar
(SILVA; GUIMARÃES; MEDEIROS, 2018; SILVA, W. R. et al, 2017;
SILVA; SOUSA; ARAÚJO, 2017).
A estratégia utilizada na formação das professoras se configurou num trabalho fecundo de observação das próprias práticas
pedagógicas por parte das referidas profissionais. Em outras
2

3
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A flexão de gênero feminino da palavra professora se justifica pelo fato da turma focalizada
do ProfLetras ser composta por treze professoras e dois professores, o que, de alguma forma, lembra-nos a maciça participação das mulheres no magistério. Ou seja, optamos pela
visibilização das mulheres no exercício da referida profissão.
Durante o desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos com a versão final preliminar da
BNCC, disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC) em abril de 2017, porém,
considerando que a versão homologada em 20 de dezembro de 2017 apresenta inúmeras
alterações, atualizamos todas as referências realizadas ao referido documento neste capítulo.
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palavras, trabalhamos com a tese de que o desenvolvimento
das habilidades docentes em torno de atividades de pesquisa
científica, atreladas a demandas do próprio local de trabalho,
contribui diretamente para o fortalecimento do letramento do
professor e do letramento acadêmico, ambos configurados como
objetos de pesquisa na Linguística Aplicada, campo de investigação não disciplinar em que situamos o estudo apresentado
neste capítulo (FIAD, 2015; KLEIMAN, 2001; KLEIMAN; SANTOS,
2014; SILVA, 2014)4.
Além desta Introdução, das Considerações Finais e das
Referências, este capítulo está organizado em três principais
seções. Na primeira, confrontamos alguns pressupostos teóricos
para o ensino de língua materna com exemplos de compreensões de alfabetização e letramento identificadas nos relatos das
professoras em formação no mestrado profissional. Na segunda,
sintetizamos algumas recomendações oficiais da BNCC (BRASIL,
2017) para aulas de Língua Portuguesa e Educação Física, destacando algumas convergências entre as disciplinas escolares. Na
terceira, exemplificamos e descrevemos a atividade pedagógica
produzida com encaminhamento interdisciplinar entre os referidos componentes curriculares.
ENSINO DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA MATERNA

Na escola básica, as professoras se deparam com situações
de ensino diversificadas. Algumas delas exigem um novo estudo,
uma nova estratégia metodológica, uma pesquisa detalhada, mais
segurança para responder com eficácia a demandas do local de
trabalho. A análise crítica dos relatos de experiências das professoras se configura num esforço na perspectiva dessa formação
autônoma. Objetivamos que as professoras se assumissem como
profissionais “da produção do saber”, se convencessem “que
4

Outras experiências de formação continuada de professoras no contexto do ProfLetras, a
partir da perspectiva da pesquisa científica, estão disponíveis em Silva et al (2016a; 2016b).
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ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2017, p. 24;
grifo do original).
Para a produção dos relatos de experiências e considerando
o ementário da disciplina Alfabetização e Letramento, as professoras foram orientadas a responder os seguintes questionamentos apresentados pelo formador: Como você compreende
alfabetização e letramento? Quais são os prováveis ou possíveis
desdobramentos desses conceitos para a sua prática profissional?
Há demandas no seu local de trabalho para as quais os referidos
conceitos precisam ser mobilizados?
Percebemos alguma clareza por parte de muitas professoras
a respeito das noções teóricas de alfabetização e de letramento,
ainda que, algumas vezes, os conceitos fossem confundidos.
Outra evidência foi a dificuldade para elaborar atividades pedagógicas que se alinhassem aos referenciais teóricos e à diretriz
curricular estudada na disciplina focalizada. Como exemplo do
esforço para superar essas dificuldades, compartilhamos neste
capítulo uma atividade elaborada para proporcionar mais autonomia aos alunos do Ensino Fundamental, no tocante à análise
linguística e semiótica de textos cuja temática é relevante para
aulas de Educação Física. Para tanto, foram consideradas diretamente algumas habilidades propostas na BNCC (BRASIL, 2017)
para o 9º ano, nos componentes de Língua Portuguesa e Educação
Física, integrantes da área de linguagens.
Os relatos foram produzidos de acordo com os saberes compartilhados pelas profissionais sobre os estudos da alfabetização
e do letramento, antes mesmo das professoras se (re)encontrarem
com as teorias na disciplina ofertada no mestrado profissional.
Assim, essa atividade escrita serviu para caracterização da prática pedagógica e da realidade de cada ambiente de trabalho
representado pelas integrantes da turma, professoras vinculadas
a diferentes redes públicas de ensino nos estados do Maranhão
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e do Tocantins, atuantes predominantemente como professoras
de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II.
A maioria das professoras apresentou uma noção de alfabetização próxima do que Soares (2003, p.15) define como um
“processo de aquisição do código escrito, das habilidades de
leitura e escrita”. Doze professoras apresentaram compreensões
próximas à explicitada pela pesquisadora mencionada, que, em
estudo mais recente, amplia essa definição. Segundo Soares
(2016), a alfabetização se trata de uma questão nos dois sentidos
que a palavra permite: “assunto a discutir” e “controvérsia, polêmica”. Aponta um estudo sobre os métodos e apresenta uma
abordagem mais clara sobre o assunto:
Convém desde já esclarecer que aqui se entende
por método de alfabetização um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientem a aprendizagem inicial da leitura
e da escrita, que é o que comumente se denomina
alfabetização (SOARES, 2016, p. 16).

Sobre os métodos de alfabetização, caracterizadores da
prática pedagógica responsável pelo trabalho sistematizado com
e sobre os sistemas da língua com as crianças nos anos inicias
de escolaridade5, concordamos com Cagliari (2007) ao esclarecer que os educadores não precisam escolher um procedimento
exclusivo para alfabetizar os alunos, mas usufruir da autonomia
para se utilizar de o que for necessário às demandas instauradas
em sala de aula. Nas palavras do autor:
O país precisa mesmo é de alfabetizadores competentes, conhecedores dos problemas linguísticos
relacionados com a própria atividade em sala de
5

Salientamos que, considerando a desafiadora realidade da educação brasileira, os métodos
de alfabetização também são acionados, algumas vezes, na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) ou, até mesmo, em turmas regulares de alunos matriculados no
Ensino Fundamental II (OLIVEIRA; FIDÉLIS; SILVA, 2017).
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aula. O importante não é a questão da escolha de um
método ou de outro, ou a atitude de quem acha que
não precisa de nenhum dos métodos tradicionais ou
oficiais. Na prática, nenhuma ação de ensinar e de
aprender se realiza sem a presença concomitante
de algum método. Existe sempre um modo de fazer
as coisas (CAGLIARI, 2007, p. 70).

Ainda sobre os relatos escritos, outras duas participantes
apresentaram os conceitos de alfabetização e letramento como
sinônimos. Talvez essa compreensão se justifique pelo fato de
alguns teóricos salientarem que esses conceitos nomeiam práticas ou abordagens indissociáveis. Essa ocorrência é ilustrada
no excerto do Exemplo 1, em que a noção de alfabetização é
ampliada no desenvolvimento da explicação.
Exemplo 1: Relato Escrito
Num sentido amplo, estar alfabetizado, hoje, significa ter domínio da leitura e
da escrita, ou seja, uma pessoa alfabetizada consegue codificar e decodificar
palavras e textos, é capaz de interpretar, compreender e expressar pensamentos
de forma estruturada e organizada através da escrita.

No Exemplo 1, a alfabetização é compreendida de forma
simplificada como “codificar e decodificar palavras e textos” 6.
Em seguida, a noção parece ampliada ao envolver os usos da
produção escrita (“compreender e expressar pensamentos de
forma estruturada e organizada através da escrita”), mesmo
transparecendo uma concepção limitada de linguagem como
expressão do pensamento, diferentemente de compreensões
mais recentes “como um conjunto de práticas sociointeracionais”
(FARACO, 2012, p. 92)7. Para outras professoras, esses usos da
6
7
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Mais detalhes sobre a análise do excerto do Exemplo 1, consultar Silva, Guimarães e Medeiros (2018).
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encarando-as “como atividades sociais significativas entre sujeitos históricos, realizadas sob
condições concretas”.
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escrita mediados por textos configurariam o fenômeno do letramento, uma vez que se distancia das práticas mais características
da tradição escolar.
Outras duas professoras compreenderam a alfabetização
como pré-requisito para o letramento. Isso evidencia uma mistura
de saberes incorporados durante o trajeto profissional e a partir
das recentes literaturas científicas. Soma-se a isso o fato de as
próprias literaturas especializadas oferecerem conceitos diferenciados para uma mesma terminologia, seja a de alfabetização ou
a de letramento. O que é compreendido por Paulo Freire como
alfabetização é diferente do que propõe alguns especialistas, a
exemplo de Cagliari (2007), que apesar de não ignorar a relevância
do tratamento “expandido” em torno do ensino e aprendizagem
da leitura e da escrita, enfatiza a abordagem linguística no trabalho das alfabetizadoras. A concepção freiriana de alfabetização
está mais próxima do que se entende por letramento em recentes
estudos sobre a escrita8.
Soares (2016) parece ampliar a “faceta linguística” da alfabetização a partir da categorização das “facetas interativa” e
“sociocultural”. Essa diversidade pode ser ilustrada no seguinte
enunciado de Cagliari (2007, p. 68):
Muitas pessoas, como a Magda Soares, têm chamado a atenção para o fato de que a escola não pode
apenas treinar os alunos a ler e a escrever, a decifrar
e a produzir palavras, frases e textos escritos. Alfabetizar não é tudo na escola, é preciso habilitar os
alunos a usarem esses conhecimentos de leitura e
de escrita para coisas úteis para a vida, para serem
competentes em todos os usos da linguagem oral e
8

A compreensão freiriana de alfabetização pode ser apreendida no seguinte enunciado do autor:
“Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na
compreensão mágica da palavra, palavra doada pelo educador aos analfabetos; se antes os
textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que desvelavam a realidade, agora, pelo contrário, a alfabetização como ato de conhecimento, como
ato criador e como ato político é um esforço de leitura do mundo e da palavra” (FREIRE,
2011, p. 42-43; grifo acrescentado).
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escrita na nossa sociedade atual, e até para servir de
arma de defesa dos direitos humanos e da cidadania.
À aquisição dessas habilidades foi dado o nome de
letramento, como uma definição expandida do que
vem a ser a alfabetização (grifo acrescentado).

Ao observarmos as respostas para a pergunta que tematizava as possíveis demandas dos aspectos teóricos estudados no
local de trabalho das professoras, observamos as demandas dos
alunos e da instituição de ensino. Quanto à primeira, algumas
professoras salientam problemas na leitura e na escrita como
quadro preocupante em sala de aula. Inúmeros alunos não compreendem o que leem e sentem dificuldades na produção escrita,
conforme ilustrado no excerto do Exemplo 2. A professora relata
a dificuldade enfrentada pelos alunos para lerem e escreverem.
Exemplo 2: Relato Escrito
Assim como em muitas escolas públicas do país e do Tocantins, a escola em que
ministro aulas de Língua Portuguesa para alunos dos Ensinos Fundamental e Médio,
também enfrenta problemas relacionados às competências de leitura e escrita de
textos/gêneros.

No tocante às demandas institucionais, essas podem ser
bifurcadas em demandas da escola e das professoras. Há relatos
de pouco ou ineficaz apoio institucional da escola no desenvolvimento de ações para minimizar as dificuldades dos alunos quanto
às práticas de leitura e de escrita. Outras profissionais fazem uma
crítica ou, até mesmo, autocrítica em relação à postura docente
frente aos desafios da alfabetização e do letramento dos jovens
alunos no Ensino Fundamental II.
No tocante ao questionamento sobre os possíveis desdobramentos dos saberes teóricos nas práticas pedagógicas,
nove professoras relataram algum desdobramento, sendo que
sete demonstram insatisfação com os resultados gerados, ao
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passo que duas mencionaram alguma satisfação. Ao discutirem oralmente os resultados das análises dos relatos, algumas
professoras explicitaram que há outros desdobramentos não
registrados, inclusive de trabalhos produtivos orientados por
alguns pressupostos teóricos. Esses últimos foram omitidos
devido à angústia por elas compartilhada diante do relato dos
problemas enfrentados.
A produção escrita e a análise coletiva dos relatos, compartilhada oralmente em sala de aula do mestrado profissional,
possibilitaram às professoras o enfretamento de desafios para
minimizar o desempenho indesejável dos discentes em práticas
de leitura e de escrita, inclusive no tocante a aspectos da alfabetização, os quais se tornaram frequentes mesmo na segunda
fase do Ensino Fundamental (OLIVEIRA; FIDÉLIS; SILVA, 2017).
Contribuíram ainda para o fortalecimento e o esclarecimento
das professoras no tocante aos próprios conteúdos disciplinares
trabalhados no curso e ao discernimento a respeito da efetiva
prática de investigação científica.
LÍNGUA PORTUGUESA E EDUCAÇÃO FÍSICA NA BNCC

A BNCC (BRASIL, 2017) surge da necessidade de se definir
as aprendizagens básicas que os estudantes devem adquirir na
Educação Infantil e nos nove anos do Ensino Fundamental. Diferentemente do que é dito na apresentação do documento, a
homologação da terceira versão da diretriz curricular não garante
“uma nova era na educação brasileira”, nem alinha o Brasil “aos
melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo”
(BRASIL, 2017, p. 5).
A homologação dá maior visibilidade às demandas de
grandes investimentos por parte de alguns setores da sociedade no tocante às modificações necessárias aos currículos das
escolas públicas e privadas, dos materiais didáticos, além de
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relevantes investimentos extras na formação inicial e continuada de professores. Em outras palavras, apenas a garantia do
material didático e de escolas com excelente infraestrutura,
como já é realidade em algumas cidades brasileiras, no ensino
privado ou público, pode garantir maior quantitativo de alunos ou alguns votos dos eleitores, mas não é suficiente para
responder às importantes demandas da formação docente e,
consequentemente, discente.
A BNCC (BRASIL, 2017) catalisa inúmeros saberes originários
de pesquisas científicas que podem auxiliar os educadores na
elaboração de respostas mais convincentes para as conhecidas
perguntas o que, para que e como ensinar nas diferentes disciplinas escolares. As duas últimas perguntas concentram os maiores
desafios, pois o documento não foi proposto para ir além de
elencar os conteúdos disciplinares ou objetos de conhecimento,
pouco elucidando, por exemplo, estratégias pedagógicas ou
metodologias de ensino.
As proposições apresentadas não são completamente desconhecidas da comunidade escolar e, especialmente, da universitária, que precisará acelerar as mudanças ou adequações
necessárias nos cursos de licenciatura. Os desafios trazidos pela
diretriz parecem se instaurar pela reunião e tentativa de sistematização de saberes teóricos que, de alguma forma, encontravam-se dispersos. Assim, algumas mudanças ou transformações
curriculares poderão chegar mais rapidamente às salas de aula,
diferentemente do transcurso natural das proposições científicas.
Percebemos um esforço na diretriz focalizada para minimizar ou, com maior otimismo, eliminar a escolarização dos
conteúdos e das práticas pedagógicas. Em outras palavras,
objetiva-se deixar os educadores mais atentos para instruir
os alunos para as demandas da vida extraescolar, evitandose o conhecido ciclo de preparação dos alunos para os anos
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escolares subsequentes (CHASSOT, 2014)9. O excerto seguinte
sintetiza os objetivos idealizados com a diretriz curricular:
Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação
radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo
à sua aplicação na vida real, a importância do contexto
para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo
do estudante em sua aprendizagem e na construção
de seu projeto de vida (BRASIL, 2017, p. 15).

A organização da BNCC (BRASIL, 2017) sintetiza o tipo
de tratamento ou planejamento desejado para as disciplinas
escolares nas etapas iniciais e finais do Ensino Fundamental10.
Estão organizadas em cinco áreas do conhecimento, Linguagens,
Matemática, Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Ensino
Religioso. A primeira área, que nos interessa mais de perto neste estudo, é composta por Arte, Língua Inglesa, além de Língua
Portuguesa e Educação Física, sendo as duas últimas focalizadas
mais diretamente neste capítulo.
Para cada área de conhecimento, são apresentadas competências específicas a serem desenvolvidas junto aos alunos. Posteriormente são descritas as competências para cada disciplina,
denominada de componente curricular. E, com propósito de garantir uma maior contextualização dos conteúdos, denominados
de objetos de conhecimento, em função do desenvolvimento das
habilidades elencadas, são utilizadas as noções de unidade temática, eixo e campo. Em Língua Portuguesa, trabalha-se com eixos
e campos, enquanto que, para Educação Física, são utilizadas
unidades temáticas.
9

10

Ao defender a abordagem da alfabetização científica numa perspectiva progressista e libertadora
para o ensino de Ciências, Chassot (2014) faz algumas considerações úteis que podem auxiliar a
repensar o trabalho pedagógico em qualquer disciplina escolar, inclusive as de ensino de língua.
O autor propõe fazermos “do ensino de Ciências uma linguagem que facilite o entendimento do
mundo pelos alunos e alunas”. Afirma que “a maioria dos conteúdos que ensinamos não serve
para nada, ou melhor, serve para manter a dominação” (CHASSOT, 2014, p. 100).
Neste texto, não focalizamos as recomendações para a Educação Infantil, também integrantes
do documento.
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Os objetos de conhecimento para as aulas de Língua Portuguesa são contextualizados em quatro eixos interconectados de
práticas de linguagem, conforme ilustrado na Figura1.
Figura 1: Eixos de Integração

Fonte: Produzida a partir da BNCC (BRASIL, 2017)

Esses eixos são desdobramentos dos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), onde encontrávamos os eixos do uso, este composto por práticas de escuta,
leitura e produção de textos, e da reflexão, caracterizado pela
prática de análise linguística. Como alterações mais significativas
presentes na BNCC (2017), sem pretensão de manifestarmos algum aprofundamento sobre a questão, destacamos: eixo próprio
para as práticas de oralidade, que ainda são pouco sistematizadas
no trabalho pedagógico; ênfase no uso da multissemiose, o que
é justificável pelo desenvolvimento das tecnologias digitais responsáveis por transformações na interação; ênfase ao trabalho
de reflexão sobre diferentes semioses características de textos
configurados em distintos gêneros e situados em diferenciados
suportes.
As recomendações do trabalho pedagógico com textos e
gêneros textuais/discursivos são expostas a partir da menção direta
aos PCN (BRASIL, 1998), também lembrados ao se apresentar a
concepção interativa de linguagem atrelada a estudos enunciativos e discursivos:
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Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva
de linguagem, já assumida em outros documentos,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
para os quais a linguagem é “uma forma de ação
interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza
nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos
distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998,
p. 20) (BRASIL, 2017, p. 65; grifo adicionado).

Em consonância com a referida concepção de linguagem e
uma perspectiva pedagógica por nós denominada de progressista,
numa abordagem freiriana, os objetos de conhecimento selecionados, no Ensino Fundamental II, são organizados em quatro
campos de atuação (campo das práticas de estudo e pesquisa; campo
artístico-literário; campo jornalístico-midiático; campo de atuação na
vida pública), lembrando-nos das “esferas da atividade e da comunicação” de que fala Bakhtin (2000, p. 282). Compreendemos
tal organização como esforços para contextualizar os objetos
de conhecimento trabalhados em sala de aula, garantindo aos
alunos a apreensão da funcionalidade da linguagem ou, ainda,
a familiarização com formas culturalmente estabilizadas da interação social.
É importante os alunos compreenderem que ler e produzir
um texto, visitar uma exposição de arte, assistir uma apresentação teatral ou jogar futebol, são experiências de linguagem.
Assim, a utilização do termo linguagens, no plural, caracteriza a
amplitude do aprendizado e de interações sociais, que podem
ser mediadas por palavras, imagens, sons, gestos e movimentos.
A multiplicidade de semioses possibilita o trabalho cooperativo entre Língua Portuguesa e Educação Física. Essa última é
concebida na BNCC (2017, p. 211) como “o componente curricular
que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de
codificação e significação social, entendidas como manifestações
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das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história”. As práticas corporais
são concebidas como “textos culturais passíveis de leitura e produção” (BRASIL, 2017, p. 212), os sentidos atribuídos aos corpos
podem variar de acordo com os valores construídos em diferentes
culturas. Esses sentidos são propagados em textos característicos
de diferentes campos de atuação. Aproveitamos esse encontro de
linguagens utilizadas para tematizar alguns discursos em torno
do corpo na atividade pedagógica exemplificada neste capítulo.
Os objetos de conhecimento da Educação Física são organizados em seis unidades temáticas (brincadeiras e jogos; esportes;
ginásticas; danças; lutas; práticas corporais de aventura), a partir
das quais devem ser privilegiadas oito dimensões do conhecimento
(experimentação; uso e apropriação; fruição; reflexão sobre a ação; construção de valores; análise; compreensão; protagonismo comunitário),
as quais revelam que as aulas do referido componente curricular
não podem se restringir a atividades físicas, frequentemente
desdobradas em práticas esportivas conforme ainda observável
no contexto escolar brasileiro ou, até mesmo, demandado por
alguns pais ou responsáveis pelos alunos.
O excerto reproduzido adiante mostra a relevância do
trabalho não disciplinar entre os componentes curriculares, a
exemplo da contextualização dos objetos de conhecimento de Língua Portuguesa a partir do trabalho com textos que tematizem
discursos atrelados a práticas corporais, diretamente do interesse
da Educação Física:
Diante do compromisso com a formação estética,
sensível e ética, a Educação Física, aliada aos demais
componentes curriculares, assume compromisso
claro com a qualificação para a leitura, a produção e
a vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo,
pode colaborar com os processos de letramento e
alfabetização dos alunos, ao criar oportunidades e
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contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas
corporais tematizadas. Para tanto, os professores
devem buscar formas de trabalho pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade
de ações uniformes (BRASIL, 2017, p. 222; grifo
adicionado).

As atividades de alfabetização podem envolver o trabalho
com as diferentes dimensões do conhecimento, a exemplo da
construção de valores e do protagonismo comunitário, resultando
numa abordagem atrelada a demandas sociais e comprometida
politicamente. Nessa perspectiva, são produzidos ganhos para
os diferentes componentes curriculares envolvidos no trabalho
pedagógico cooperativo, aqui caracterizado pela abordagem
crítica do letramento.
PROPOSTA DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA

Considerando os desafios do ensino do Português como
língua materna, relatados pelas professoras em formação, os encaminhamentos oficiais da BNCC (BRASIL, 2017) para os componentes
curriculares focalizados neste capítulo, além dos referenciais teóricos trabalhados na disciplina Alfabetização e Letramento, foram
selecionados os objetos de conhecimento compartilhados no Quadro
1 para a elaboração da proposta de atividade pedagógica tendo
como referência turmas do último ano do Ensino Fundamental.
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Quadro 01
Objetos de Conhecimento Selecionados
EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º e 9º Anos
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

HABILIDADE

Ginásticas

Ginástica de
conscientização
corporal

(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando a forma
como são apresentados nos diferentes
meios (científico, midiático etc.) (BRASIL, 2017, p. 234-235).

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ao 9º Ano
CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETO DE CONHECIMENTO

HABILIDADE

Leitura

Apreciação e
réplica

(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas
– tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de
outro modo”, isto é”, “por exemplo” –
para compreender a hierarquização das
proposições, sintetizando o conteúdo
dos textos (BRASIL, 2017, p. 148-149).

Análise linguística/
semiótica

Marcas linguísticas
Intertextualidade

(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no
texto – citação literal e sua formatação e
paráfrase –, as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto aposição
do autor e dos outros autores citados
(“Segundo X; De acordo com Y; De
minha/nossa parte, penso/amos que”...)
e os elementos de normatização (tais
como as regras de inclusão e formatação
de citações e paráfrases, de organização
de referências bibliográficas) em textos
científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e
a retextualização ocorrem nesses textos
(BRASIL, 2017, p. 152-153).

226

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

Para Educação Física, consideramos a proposta de conscientização dos alunos sobre os padrões de beleza construídos e
propagados em diferentes campos de atuação social. Tal proposta
está atrelada à seguinte competência específica do componente curricular: “Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho,
saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os
modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas
e preconceituosas”.
Para Língua Portuguesa, selecionamos duas habilidades
bastante próximas envolvendo as práticas de leitura e de análise
linguística/semiótica no campo das práticas de estudo e pesquisa.
Escolhemos focalizar marcas linguísticas caracterizadoras da
construção argumentativa na materialidade textual do gênero
artigo de divulgação científica. Em outras palavras, optamos pela
perspectiva do estudo contextualizado de itens gramaticais, uma
vez que as metalinguagens características da tradição escolar
ainda são sintetizadas e apresentadas num quadro específico,
diferentemente da lista mais extensa e conservadora da versão
preliminar da base curricular, conforme pontuado por Silva, Guimarães e Medeiros (2018).
A atividade pedagógica proposta foi organizada em duas
partes. Na primeira, foram elaboradas quatro questões a partir
do principal texto da proposta disponível no anexo deste capítulo. As questões focalizam algumas marcas linguísticas que
sinalizam a construção argumentativa produzida pela autora,
uma cientista social especialista em moda, cultura do consumo,
dentre outras temáticas correlatas, conforme síntese biográfica
também no anexo deste capítulo. A particularidade da estratégia
argumentativa do artigo, explorada nas questões, corresponde
à contraposição de fatos a respeito da influência da cultura do
consumo sobre os corpos humanos.
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Atividade Pedagógica – Parte 1

CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA NO TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.
1) No primeiro parágrafo do Texto A, a expressão “No entanto” sinaliza informações
que são contrapostas e estão atreladas a momentos distintos. Identifique esses
momentos e as informações contrapostas.
Resposta: A locução conjuntiva “no entanto” contrapõe o fato de a medicina
propagar “conotações positivas de magreza” desde o “século XIX”, ao passo que,
“hoje”, os mercados da publicidade, da estética e da moda são responsáveis pela
divulgação da concepção do corpo ideal.
2) Considerando que, no segundo parágrafo, há um argumento contraposto à descrição do denominado “mercado das aparências”, identifique os seguintes recursos
linguísticos responsáveis pela construção argumentativa no Texto A:
a) Conjunção sinalizadora do argumento contraposto;
Resposta: “Entretanto”.
b) Expressão responsável por marcar textualmente a opinião da autora;
Resposta: “é interessante”.
3) No terceiro parágrafo do Texto A, que efeito de sentido é produzido a partir do
uso da forma gramatical “paradoxalmente”?
Resposta: A forma adverbial sinaliza no início do parágrafo a aparente contradição
provocada pela cultura consumista ditada pelo mercado publicitário e, inclusive,
alimentada pela própria ciência responsável pela produção de bebidas e alimentos
industrializados e de tratamentos estéticos. Ao mesmo tempo em que a mídia constrói um protótipo de beleza atrelado à magreza, incentiva o consumo de bebidas
e alimentos que provocam a obesidade.
4) Na esfera científica, os textos dialogam com outras pesquisas a partir de referências realizadas a pesquisadores ou escritos científicos. No Texto A, identifique
referências desse tipo e explique a força argumentativa provocada pelo mecanismo
gramatical responsável pelo diálogo identificado.
Resposta: No segundo parágrafo, a expressão “por exemplo” sinaliza a referência
feita a estudos que apontam para prejuízos corporais causados por procedimentos
estéticos, o que contribui para sustentar o argumento apresentado pela autora no
período precedente. No terceiro parágrafo, é mencionada uma fala do nutricionista
Jean Trémolières, considerado o pai da nutrição moderna na França. Dessa forma,
a autora também compartilha a responsabilidade sobre o argumento defendido.

Na segunda parte, utilizamos duas peças publicitárias, gênero característico do campo jornalístico midiático, para trabalhar
mais diretamente a prática de leitura a partir da comparação
dos três textos selecionados. A reunião dos textos foi bastante
228

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

propícia para trabalhar algumas dimensões do conhecimento a serem
contempladas em aulas de Educação Física. Os Textos B e C ilustram o assunto problematizado no principal texto da atividade,
pois estão presentes discursos em torno de padrões de beleza
feminina em momentos distintos da história brasileira, década
de 50 do século XX e nos anos atuais do século XXI. As questões
elaboradas estão informadas por elementos discursivos responsáveis pela caracterização do gênero textual (assunto, forma,
produtor, leitor, objetivo).
As professoras encontraram o Texto A em um caderno com
inúmeras atividades pedagógicas com textos para aulas de Educação Física, fazendo-nos compreender que o próprio material
didático destinado a outros componentes curriculares pode ser
adaptado em função de uma proposta pedagógica diferenciada,
cooperativa e indisciplinar. O Texto B foi encontrado em uma
rede social em que são compartilhadas inúmeras fotos/imagens.
Na página acessada pelas professoras, mais precisamente, encontravam-se disponibilizadas diversas peças publicitárias antigas.
O Texto C foi achado em um blog criado para proporcionar o
empoderamento feminino a partir da divulgação de informações de interesse das mulheres. A propaganda da YOUCOM foi
compartilhada no blog com propósito de denunciar um discurso
de padrão de beleza reprovável em função da saúde da mulher.
Por fim, salientamos que, assim como as outras professoras do
mestrado profissional, as responsáveis pelas atividades compartilhadas se utilizaram de diferentes fontes de informação, e de
criatividade para elaboração do material didático.
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Atividade Pedagógica – Parte 211

CONFRONTO TEXTUAL
1. Os Textos B e C são peças publicitárias que tematizam a beleza física. Compare as referidas publicidades e elenque algumas características dos respectivos
textos.
Texto B11

Texto C

Fonte: Pinterest

Fonte: Blog Não Sou Exposição
http://naosouexposicao.com.br/
index.php/2016/11/01/youcom-emalditas-roupas/
Acesso: 24/03/2018.

https://br.pinterest.com/
pin/60869032441179826/Acesso:
24/03/2018.

11
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TEXTO B

TEXTO C

Publicidade antiga

Publicidade atual

Preto e branco

Colorida

Texto verbal extenso

Texto verbal curto

Mulher forte

Mulher magra

Vende remédio para engordar

Vende roupas para mulheres magras

Vikelp transforma as magras de nascença em criaturas fortes e cheias de vida. Cuidado com
essa magreza! Dia a dia, essas palavras ferem a sua sensibilidade, tornando sua vida um
fado insuportável. V. deixa de ir às praias... usa roupas fechadas... adquire o complexo da
magreza. Vikelp trouxe novo alento aos magros de nascença. É um poderoso concentrado
vegetal assimilável, à base de sais minerais, vitaminas e iodo natural extraído da alga marinha
“kelp”. A sua ação tônica e restauradora sobre glândulas, músculos e nervos é extraordinária.
Em poucos dias Você verá carnes rijas vencerem a magreza do seu corpo, voltando as forças,
a energia e a confiança em si mesmo. Comece a tomar Vikelp hoje mesmo.
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2. Preencha o quadro textual comparativo conforme informações solicitadas.
QUADRO TEXTUAL COMPARATIVO
ASSUNTO TEMATIZADO

TA: crítica às múltiplas relações com o corpo
propagadas pelo mercado.
TB: solução para o “complexo de magreza”.
TC: superar o desejo por comida em função
do vestuário.

RESPONSÁVEL PELO TEXTO

TA: Especialista em Ciências Sociais.
TB: Fabricante dos Comprimidos Vikelp.
TC: Fabricante de roupas YOUCOM.

LEITOR POTENCIAL

TA: Especialistas em ciências sociais, leitores
da Revista Sociologia, Ciência & Vida ou
interessados no assunto.
TB: Mulheres magras da década de 50 no
Século XX.
TC: Jovens consumidoras de roupas YOUCOM.

OBJETIVO

TA: Apresentar uma crítica especializada
a respeito da força do mercado sobre os
corpos humanos.
TB: Convencer mulheres magras dos benefícios dos comprimidos Vikelp, resultando no
consumo do produto.
TC: Convencer mulheres jovens a se manterem magras para utilizarem roupas YOUCOM,
resultando no consumo do vestuário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As professoras participantes desta pesquisa possuem clareza
da própria responsabilidade diante dos desafios emergentes nas
escolas brasileiras, sobretudo no que concerne ao trabalho contextualizado com as práticas escolares de linguagem. Entretanto,
tal lucidez não se mostra suficiente para garantir procedimentos
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eficazes em resposta às demandas instauradas. A qualidade da
formação continuada das professoras e o efetivo compromisso
político (não politiqueiro), por parte da gestão nas secretarias de
educação ou instâncias públicas responsáveis, configuram-se em
um importante passo na construção de percursos sustentáveis
no ensino básico, coerentes com as exigências da contemporaneidade.
Como formador, acreditamos que as professoras precisam se
envolver em práticas de pesquisa junto às universidades. Assim,
os conhecimentos produzidos se alinharão de forma mais precisa
às demandas da escola básica. Para tanto, estratégias pedagógicas diferenciadas precisam ser produzidas e experimentadas
para a formação continuada, a exemplo da compartilhada neste
capítulo. O retorno dessas profissionais ao espaço universitário
pode reavivar o trabalho dos docentes nas licenciaturas e na
pós-graduação stricto sensu, desde que as professoras sejam
consideradas interlocutoras privilegiadas e não subestimadas.
Por fim, como professoras, reconhecemos o trabalho relevante e empoderador realizado durante o desenvolvimento
da pesquisa na formação continuada, no contexto do mestrado
profissional, desde as primeiras atividades de reflexão sobre a
prática até o último momento de produção do material didático
e da análise linguística e textual a partir do exercício da escrita
acadêmica. Assim, podemos afirmar que a abordagem assumida
na formação se configura em um passo significativo na construção
de um caminho verdadeiramente profícuo na busca de um ensino
produtivo e com práticas pedagógicas mais eficazes, coerentes
com exigências contemporâneas.
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ANEXO
TEXTO A
PESOS E MEDIDAS

A concepção atual de corpo está diretamente ligada ao
desenvolvimento da medicina que, desde o século XIX, atribuiu
conotações positivas à magreza, correlacionando o excesso de
peso a inúmeras doenças. No entanto, mercados como o da publicidade, da estética, da moda são hoje os principais divulgadores
de um corpo ideal. Procura-se, assim, instituir uma excelência
corporal que constitui o resultado que deve ser atingido ou do
qual se procura aproximação.
Cuidar do corpo tendo em vista a melhor aparência vai se
tornando, gradativamente, uma necessidade de aperfeiçoar o corpo, que é seguida e estimulada pela expansão de conhecimentos
concernentes ao corpo nas áreas de estética, alimentação, saúde
e educação, além de técnicas e produtos que lhes correspondem.
Estrutura-se, dessa forma, um mercado das aparências, representado por inúmeros profissionais especializados em tratamentos
de pele, cabelo, gordura, pelos, unhas e instrumentos de atuação
que se encontram em livre desenvolvimento (objetos e produtos
para modelar, colorir e alisar os cabelos, aparelhos de eletrochoque para fortalecer o abdômen, raio laser para remover pelos,
máquinas de bronzeamento, agulhas contra celulite, shakes para
emagrecer, substâncias para suavizar rugas, entre muitos outros).
Entretanto, é interessante assinalar que muitos efeitos negativos dessas ‘terapias’ são desconhecidos do grande público. Há
estudos, por exemplo, indicando que o bronzeamento artificial
e a depilação definitiva a laser podem favorecer a ocorrência do
câncer.
Paradoxalmente, a mesma cultura do consumo que proclama
a magreza e incentiva diversas formas de remodelação corporal
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produz um exército de pessoas obesas. Estimula-se, a todo o
momento, o consumo de alimentos industrializados, compostos
pelas mais diversas substâncias artificiais, sintéticas e gorduras
saturadas. Propagandas de cervejas, fast-foods, salgadinhos,
biscoitos, refrigerantes, sorvetes e chocolates permeiam nosso
cotidiano por meio da televisão e, quase sempre, trazem esses
alimentos associados a grandes prazeres, à felicidade e à sensualidade, como é típico das campanhas publicitárias de cervejas
e chocolates. Assim, a sociedade, como lembrou o nutricionista
Jean Trémolières, cria os obesos e depois não os tolera.
Desta forma, as relações que o mercado estabelece com a
expectativa de corpo predominante são múltiplas, criando sempre
demandas corporais e novas exigências aos indivíduos. A ciência,
assim como os meios de comunicação, por meio de sua suposta
neutralidade e objetividade, penetraram em todos os recantos
da vida. Além da poderosa tarefa de esquadrinhar e normatizar o
corpo, oferecem os mais diversos meios para sua fabricação [...]
Fonte: TRINCA, Tatiane Pacanaro. Sociologia, ciência & vida. São Paulo: Editora
Escala, n. 4, 2007, p. 65-7.

SÍNTESE CURRICULAR – Tatiane Pacanaro Trinca
É graduada e mestra em Ciências Sociais. Tem experiência de pesquisa na área
de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Cultura e Sociologia do Trabalho e,
também, nos seguintes temas: modernidade, corpo, moda, cultura do consumo,
imagem e pós-modernismo.
Fonte: Currículo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/695009291831400)
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CAPÍTULO 10
A INTEGRAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO INICIAL
E A CONTINUADA COMO UM ESPAÇO DE
AUTOFORMAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE
Thais Fernandes Sampaio
Davidson dos Santos
“Ninguém começa a ser educador numa certa
terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce
educador ou marcado para ser educador. A gente
se faz educador, a gente se forma, como educador,
permanentemente, na prática e na reflexão sobre
a prática.”
Paulo Freire (1991, p. 58)

A epígrafe deste artigo traz, nas palavras de Paulo Freire,
uma constatação que, apesar de óbvia, parece ser muitas vezes
esquecida: não nascemos para ser professor, não temos um dom
que divinamente nos qualifica para tal; somos profissionais que,
como outros, têm sua profissionalidade construída no bojo das
relações sócio históricas e culturais da humanidade. Sendo um
processo complexo e de difícil delimitação temporal, essa construção da profissionalização antecede e sucede a obtenção do título
de professor com a conclusão de um curso de graduação. Assim,
nossa discussão recobre um tempo-espaço bastante alongado
do processo de (auto)formação e de construção de identidade
profissional que é inerente à profissão docente.
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Um questionamento frequente nos cursos de formação inicial
e continuada e nas falas dos professores de português concerne
ao como realizar um ensino de português calcado nas orientações
já consolidadas para o ensino de língua, cuja a base é o gênero discursivo. Espera-se, de modo geral, que o professor seja autoral e
criativo, desenvolvendo com seus alunos atividades significativas
de reflexão sobre os usos linguísticos e, em um contexto macro,
contribua para a preparação desses discentes para o exercício da
cidadania. Contudo, se por um lado parece haver um consenso
sobre o que deve ser feito, e é visível a vontade desses agentes
em realizar bem o seu trabalho, por outro, as tentativas de fazer
diferente são, muitas vezes, sufocadas pela reprodução de um
modelo já instaurado no ensino, o que significa, por exemplo,
o texto utilizado como pretexto para um ensino tradicional de
gramática (ANTUNES, 2003; CRUZ, 2005).
Alguns estudos sugerem que falta aos professores estabelecer uma relação entre teoria e prática, de modo a possibilitar
a transposição deliberativa do que foi aprendido durante o
processo formativo. Pesquisas como a de Lima (2014) e a de
Garcia-Reis (2017), entre outras, referendam a afirmação de que
há uma lacuna entre teoria e prática nos cursos de licenciatura
investigados e apontam que, para uma mudança real e concreta
na formação de professores de português mais preparados para
lidar com os desafios impostos pelo século XXI, é preciso uma
mudança na estrutura desses cursos e também na postura dos
professores formadores.
Embora cursos de formação continuada sejam, por vezes,
equivocadamente associados a uma necessidade decorrente de
uma má formação inicial, tendo, nessa perspectiva, um caráter
compensatório, reconhecemos aqui simplesmente que, independente do que seja feito nos cursos de licenciatura e do modo
como essa formação aconteça, “no melhor dos casos só podemos
preparar os professores para começarem a ensinar” (ZEICHNER,
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1993, p. 17). Parte-se, assim, do pressuposto de que a construção
da profissionalidade docente não é pontual e não se completa
com a conclusão da licenciatura; assumindo, como Garcia (1992
apud MAGALHÃES, 2001), a perspectiva de uma “formação voltada
para o desenvolvimento profissional dos professores sempre em
evolução e continuidade” (p. 240-241).
Reconhecer o desenvolvimento profissional dos professores
como um processo não pontual, de caráter social e histórico, permite redimensionar o escopo das experiências relevantes nesse
processo de formação. A noção de “experiência” aqui adotada se
ancora numa perspectiva experiencialista da linguagem, segundo
a qual esse conceito é tomado em um sentido bastante amplo,
qual seja, “a totalidade de experiência humana e tudo o que desempenha um papel nela − a natureza dos nossos corpos, nossas
capacidades geneticamente herdadas, nosso funcionamento físico
no mundo, nossa organização social, etc.” (LAKOFF, 1987, p. 266).
Como conclui Lakoff (1987), essa experiência é o que permitirá
ao sujeito construir modelos, do mais prototípico ao mais radial
de uma categoria. Desse modo, é por meio dos modelos assim
construídos que podemos, por exemplo, reconhecer e categorizar determinada pessoa (ou a nós mesmos) como PROFESSOR, e
diferenciá-la (ou a nós mesmos) de um outro profissional.
A ideia aqui, portanto, é que as nossas experiências físicosociais sistemáticas farão emergir conceitos que vão contribuir
para que entendamos o mundo de uma forma e não de outra.
Nesse sentido, os efeitos da nossa percepção do mundo – mediada pelos aparatos biológico, social e cultural – terão grande
influência na nossa maneira de conceber o mundo e de raciocinar
acerca dos elementos que o compõem e dos eventos que nele
ocorrem (SAMPAIO, 2006). Por conseguinte, essas experiências
terão também influência sobre a nossa forma de agir no mundo,
se assumimos que nossas concepções orientam nossas ações.
No âmbito da discussão proposta, especificamente, isso significa
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reconhecer, no processo de formação docente, a dimensão da
pessoalidade do professor e a relevância de suas experiências
particulares, incluindo suas vivências como aluno, ao longo de sua
trajetória escolar, e toda sua atuação profissional como professor.
Em relação à experiência que precede à formação inicial,
dados da pesquisa realizada por Santos (2018) ilustram as ideias
apresentadas. Nos trechos reproduzidos a seguir, dois estudantes
dos primeiros períodos de um curso de licenciatura em Letras
respondem à questão: “O que é ser um bom professor de Português?”:
(1)
M1 – ele tem mais alguma outra característica assim que vocês
acham que torna ele um bom professor de Português?
V – Exigente
M – urrum
V – a minha melhor professora de Português era muito exigente
(2)
C – ele tem que::, como vou usar uma palavra para definir isso,
ele tem que passar uma paixão pro aluno sobre aquilo que ele
tá fazendo porque eu na escola não tive nenhum professor que
me inspirasse a gostar de português

No primeiro trecho, vemos que a futura professora afirma
que uma característica que faria de uma pessoa um bom professor de português seria “ser exigente”. E a justificativa para essa
resposta é diretamente baseada na sua experiência como aluna:
“a minha melhor professora de Português era muito exigente”. Já no
segundo trecho, por reconhecer na sua experiência prévia (como
aluno) a ausência de uma figura que lhe “inspirasse a gostar de
português”, o futuro professor conclui que um bom professor deve
“passar paixão pro aluno sobre aquilo que ele está fazendo”. De nossa
1
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perspectiva, esses exemplos explicitam algo que intuitivamente já
sabemos: os professores que somos hoje trazem influências dos
diferentes professores que tivemos ao longo de nossa vida escolar.
No que diz respeito aos professores já formados e atuantes,
além de toda essa vivência como alunos (essencial para a formação dos modelos construídos), há também uma rica experiência
profissional que, em muitos cursos de formação continuada, é
ignorada ou desvalorizada, inclusive pelos próprios docentes.
É muito comum encontrarmos, nesses cursos de formação,
professores com anos de experiência que afirmam “não saber
nada” ou “fazer tudo errado”. Nesse sentido, entendemos que
reconhecer a importância daqueles que pensam a educação, que
fazem pesquisa sobre educação e que, baseados nessas pesquisas,
sugerem caminhos para o professor, não pode ter como consequência o silenciamento da voz do professor, a desvalorização
dos seus saberes práticos, o apagamento de suas experiências.
Afinal, como nos lembra Geraldi:
O tempo da pesquisa e o tempo do ensino têm lógicas distintas, e as exigências postas para aquela
não demandam urgências como as enfrentadas pelo
professor que, na sala e diante de seus alunos tem
que tomar decisões, agir ao mesmo tempo em que,
refletindo sobre sua ação, contribui para soluções
de problemas sequer ainda imaginados pelo pesquisador (GERALDI, 2015, p. 54).

Essas duas dimensões da experiência – pessoal e profissional
– têm um papel (certamente, não exclusivo e não determinante) na
construção, no reconhecimento, na reprodução e na transformação dos modelos coletivos e individuais que vão orientar as ações
docentes, bem como as formas de interpretação dessas ações.
Como vimos argumentando, baseados na nossa experiência no
mundo, construímos, reconhecemos e reproduzimos modelos,
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mas também podemos, a todo momento, transformá-los. Um
ponto essencial, portanto, do processo de formação continuada
do professor, capaz de provocar mudanças efetivas e abrangentes
nos processos de ensino de língua e nas formas de organização
e desempenho do trabalho do professor de português, é a transformação dos modelos construídos ou, mais precisamente, sua
adaptação contínua ao contexto social mais amplo, à realidade
local em que realiza seu trabalho, aos novos conhecimentos adquiridos, às necessidades específicas das turmas em que atua,
ao seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional. Tal transformação ou adaptação, por sua vez, provavelmente será mais
consciente e significativa, se surgir como resultado de processos
sistemáticos de reflexão.
MODELOS, HABITUS, FRAMES: INDO ALÉM DA REPRODUÇÃO POR MEIO
DA REFLEXÃO

Diferentes são os fatores que influenciam a prática didática
do professor, a qual reflete significativamente uma tensão entre
o individual e o social (TARDIF, RAYMOND, 2000). Também é
nesse confronto entre condicionantes sociais e estruturais e o
comportamento singular dos sujeitos que Pierre Bordieu discute
o conceito de habitus, cujo entendimento é:
um sistema de disposições duráveis e transponíveis
que, integrando todas as experiências passadas,
funciona a cada momento como uma matriz de
percepções, de apreciações e de ações – e torna
possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de
esquemas (BOURDIEU, 1983b, p. 65).

É possível reconhecer nesse conceito uma forma de explicar
a relação entre a realidade exterior ao sujeito e suas práticas
individuais. Dizendo de outra maneira, vemos aí a concepção de
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esquemas gerais adquiridos no processo de construção dos sujeitos, os quais estão disponíveis socialmente, e que influenciam
os esquemas mentais específicos desses agentes, modificando o
seu agir. Como procura esclarecer Setton (2002):
Habitus é então concebido como um sistema de
esquemas individuais, socialmente constituído de
disposições estruturadas (no social) e estruturantes
(nas mentes), adquirido nas e pelas experiências
práticas (em condições sociais específicas de existência), constantemente orientado para funções e
ações do agir cotidiano (p. 63).

Essa noção de sistema de esquemas que alteram a forma
como agiremos vai ao encontro da perspectiva experiencialista
já mencionada e dialoga diretamente com a discussão trazida por
Sacristán (1995), no âmbito da atividade docente, o qual propõe
que o fazer docente está ancorado em esquemas estratégicos
e práticos. Na proposta de Sacristán, o esquema estratégico é
compreendido como “um princípio regulador a nível intelectual
e prático [...], uma ordem consciente na ação” (p.82). Já os esquemas práticos são entendidos como “rotinas orientadas para
prática”. Para o autor, são os esquemas práticos que auxiliam os
professores no ordenamento de suas atividades. Mais que isso,
são tais esquemas que estão enraizados na cultura e, por isso,
são partilhados, modificados e adaptados aos diferentes contextos, mantendo, pois, certa constância e homogeneidade. Esse
caráter do esquema prático ser, em certa medida, homogêneo e
constante se justifica pelo fato de que a prática didática do professor e a sua profissionalidade estão inseridas em um contexto
sócio-cultural, isto é, a profissão docente é forjada na cultura e,
por isso, assimilará todo um sistema de práticas educativas (SACRISTÁN, 1995). De outra perspectiva, nos termos de Bourdieu,
a prática direta do professor, é, senão, um habitus.
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Assim, pensar a ação docente nesses termos significa, como
já pontuado, inseri-la em um contexto que abrange a pessoalidade e a profissionalidade do indivíduo professor, cuja construção
de identidade se dá pelo e no social. Nesse sentido, no que diz
respeito aos nossos conhecimentos sobre o que é ser e estar
professor, uma experiência essencial, por exemplo, é a aula, já
que, na nossa sociedade, é cena prototípica da educação formal.
Pela experiência de participação, ao longo de nossas vidas, construímos nosso entendimento sobre o que é esse acontecimento
e, consequentemente, sobre os papeis de professor e aluno, ou,
em outras palavras, construímos um frame de aula.
Os frames semânticos podem ser compreendidos como representações esquemáticas de estruturas conceptuais e padrões
de crenças, práticas, instituições, imagens, etc., que fornecem
uma base comum para as interações significativas numa dada
comunidade de fala (FILLMORE; JOHNSON; PETRUCK, 2003).
Para melhor compreensão disso, tomemos como exemplo uma
produção audiovisual catalã, a série da Netflix “Merlí”. Merlí é um
professor de filosofia que, ao usar métodos diferentes daqueles
reproduzidos por outros professores, chama atenção dos alunos,
dos outros professores e da gestão da escola em que trabalha.
A trama, em sua primeira temporada, gira em torno disso: o
professor que usa uma metodologia diferenciada e o impacto
disso na vida de toda a comunidade escolar. As principais ações
das personagens ocorrem dentro de um espaço reconhecido por
nós como uma sala de aula. Tendo em vista o que já dissemos
sobre a metodologia diferenciada do referido professor, podemos indagar o que nos leva a identificar que o que ocorre ali se
trata de uma aula? Em termos gerais, o reconhecimento de tal
evento como aula ocorre porque identificamos elementos desse
frame: alunos, professor, conteúdos, escola, avaliação e outros.
É o conhecimento que temos acerca desse frame, inclusive, que
nos permite avaliar a prática desse professor específico como
diferente daquela que comumente achamos ser correspondente a
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essa cena. Em outras palavras, parece haver um esquema mental,
um sistema de conceitos que relaciona determinados elementos
a outros e que nos permite compreender os significados de uma
dada cena. A série, dessa forma, usa o fato de que a prática do
professor-protagonista destoa daquilo que o público em geral
acredita ser o agir do professor. No exemplo em questão, a
prática sob foco é diferente daquela que reconhecemos como
sendo prototípica de um professor, no sentido de que os esquemas práticos realizados por aquele docente (por exemplo, dar
aulas fora da sala de aula ou estimular os alunos a escreverem
poesias, sendo professor de Filosofia) não correspondem àqueles
que armazenamos na memória no curso de nossas experiências.
Os esquemas práticos e estratégicos da personagem chocam os
outros personagens da série (demais professores da escola, pais
de alunos, etc.) e à parte do público de modo geral, exatamente
pela incompatibilidade entre as ações da personagem e o que
esperamos daquele evento e daquela prática profissional. Assim,
o que torna Merlí diferente dos demais é o fato de ele fugir ao
exemplar, ao modelo.
Com isso, pensar a formação continuada de professores exige
considerar que esses profissionais trazem consigo uma história,
um habitus e um conjunto de modelos construídos ao longo de
suas vidas. Em suas memórias, encontram-se esquemas práticos
e estratégicos que regulam e ordenam o seu agir no frame aula.
Assumindo isso, entendemos, como Nóvoa (1992), que o professor precisa estar no centro de todo o processo formativo, de
tal forma que suas experiências, saberes e história de vida e de
formação sejam vistas como legítimas e valorizadas:
A formação não se constrói por acumulação (de
cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas
sim através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre as práticas e de (re)construção permanente de
uma identidade pessoal. Por isso é tão importante
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investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da
experiência (1992, n.p.).

Como o professor possui saberes construídos na/pela experiência (antes, durante e depois do processo formativo) é preciso
criar situações nas quais ele se veja diante da necessidade de
refletir sobre o seu trabalho, em sala de aula e fora dela. Isso
porque a prática pela prática é insuficiente, já que pode significar
simplesmente a reprodução de modelos ou a perpetuação de um
dado habitus.
Nesse contexto, lembramos da argumentação de Nóvoa
(1995) em prol de modelos profissionais baseados em soluções de
parceria “entre as instituições de ensino superior e as escolas,
com um reforço dos espaços de tutoria e alternância” (p. 25), e
concluímos que valeria a pena investir na criação de espaços/
situações de reflexão conjunta para estudantes em formação
inicial e professores já atuantes.
Sabemos já que levar o estudante de licenciatura para a escola é imprescindível e que também é muito importante trazer
de volta o professor da educação básica para a universidade.
Contudo, na maioria das vezes, esses dois personagens não se
encontram de fato. O estudante de licenciatura vai à escola para
observar aulas e o professor já experiente volta aos espaços acadêmicos apenas para assistir palestras ou fazer cursos. Com isso,
via de regra, não há diálogo; não há troca. O lugar do professor
da educação básica na universidade, na maioria das vezes, é de
ouvinte, de aluno de pós-graduação ou de supervisor de estágio.
Não há, efetivamente, espaços para que esse docente divulgue
suas experiências, partilhe seus saberes, apresente suas práticas
e, nesse processo de contribuição para a formação de novos
professores, encontre um espaço de autoformação.
Ao participar de situações em que o seu fazer docente seja
objeto de discussão ou análise, a ocorrência de um processo
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de reflexão é uma tendência natural. A própria escolha de uma
experiência para relatar, por exemplo, obriga o professor a avaliar diferentes práticas, retomando essas experiências de uma
perspectiva diferente, de modo que antes de tornar-se objeto
de apreciação para os futuros professores, uma dada prática
é analisada e avaliada pelo profissional que a realizou. Nesse
contexto, ganha ainda papel diferenciado o professor formador,
que vai conduzir todo o processo, de modo que as reflexões
baseadas nas experiências práticas dialoguem com as reflexões
de base teórica.
Tal modo de pensar a formação continuada de professores
vai ao encontro das discussões de Nóvoa (2007), para quem um
dos desafios a ser enfrentado nesse campo é:
a formação mais centrada nas práticas e na análise
das práticas. A formação do professor é, por vezes,
excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de
refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver certos
professores que têm genuinamente uma enorme
vontade de fazer de outro modo e não sabem como.
Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros,
de teses, de autores, mas não sabem como aquilo
tudo se transforma em prática, como aquilo tudo
se organiza numa prática coerente. Por isso, tenho
defendido, há muitos anos, a necessidade de uma
formação centrada nas práticas e na análise dessas
práticas (NÓVOA, 2007, p. 14).

A formação – inicial ou continuada – de professores não é
responsabilidade das universidades, mas estas, certamente, têm
um papel fundamental nisso. É preciso, então, que a universidade
invista em espaços/situações que tenham o professor como protagonista e que promovam a reflexão sobre a prática. No âmbito
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da formação continuada, destacamos três eixos promissores: (i) a
construção de redes de trocas entre pares; (ii) a realização de pesquisas acadêmicas de natureza interventiva; (iii) a participação dos
professores da educação básica nos cursos de formação inicial.
No tocante ao primeiro eixo, podemos reconhecer iniciativas
como a promoção da participação de professores em eventos
acadêmicos (apresentando relatos de experiências, compondo
mesas redondas, etc.) ou sua inserção em grupos de pesquisa e
de estudo. De modo geral, são válidas as iniciativas que criam
condições para que os professores “falem diretamente sobre
suas práticas, sobre suas escolhas metodológicas, sobre seus
objetivos de ensino, sobre suas vitórias e, por que não, sobre
seus fracassos” (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2017, p. 177), já que temos
aí um grande potencial para a construção de novos modelos de
práticas docentes.
Nesse aspecto, podemos ilustrar com iniciativas locais, mais
especificamente da Universidade Federal de Juiz de Fora, na área
de ensino de língua portuguesa, que têm contribuído para a socialização de saberes profissionais e, consequentemente, para
a construção de redes entre pares. Dentre elas, estão a criação
de grupos como o Núcleo FALE (Formação de Professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino), na Faculdade de Educação, e o
PROPOR (Professores de Português em Rede), na Faculdade de
Letras. Ambos os grupos objetivam desenvolver atividades de
formação (inicial e continuada), agregando profissionais de todos
os níveis de ensino, a fim de colocar em diálogo diferentes vozes
na construção de ações docentes mais coerentes com a formação cidadã através da linguagem. No âmbito do Núcleo FALE,
por exemplo, uma das atividades desenvolvidas regularmente é
o “Dialógos interdisciplinares”. Iniciada em 2016, o foco dessa
atividade quinzenal é, como explicitado na página do grupo2,
“proporcionar debates sobre temas referentes à Educação lin2
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guística na escola básica, articulando diálogos entre professores
formadores e professores do ensino fundamental”.
Outra iniciativa relevante nesse processo de troca entre
pares, também desenvolvida pelo Núcleo FALE, é a criação da
revista Práticas de Linguagem3. Com circulação semestral, ela
acolhe trabalhos de professores de qualquer nível de ensino, mas
prioriza relatos de prática docente. Esse tipo de ação estimula
professores, principalmente das redes públicas estadual e municipal, a divulgarem suas práticas e, mais que isso, favorece o
reconhecimento dessas experiências como um saber legitimado
e, portanto, importante.
De todo modo, embora reconheçamos iniciativas relevantes
nesse sentido, ainda há muito espaço para avanços naquilo que Nóvoa (1992) chama de “redes coletivas de trabalho”, entendendo que:
o diálogo entre os professores é fundamental
para consolidar saberes emergentes da prática
profissional. Mas a criação de redes colectivas de
trabalho constitui, também, um factor decisivo de
socialização profissional e de afirmação de valores
próprios da profissão docente. O desenvolvimento
de uma nova cultura profissional dos professores
passa pela produção de saberes e de valores que
dêm corpo a um exercício autónomo da profissão
docente (NÓVOA, 1992, n.p.).

Em relação ao segundo eixo – a realização de pesquisas
acadêmicas de natureza interventiva, testemunhamos de perto
um avanço significativo no âmbito do Mestrado Profissional em
Letras (PROFLETRAS). Nesse mestrado em rede, constituído por 49
unidades, reunindo 42 universidades públicas das cinco regiões
brasileiras, a pesquisa interventiva é a regra geral, estando previamente determinada na documentação do referido Programa:
3

http://www.ufjf.br/praticasdelinguagem/

249

Formação docente: linguagens, práticas e perspectivas

A pesquisa deverá ser de natureza interpretativa
e interventiva e ter como tema/foco/objeto de
investigação um problema da realidade escolar e/
ou da sala de aula do mestrando no que concerne
ao ensino e aprendizagem na disciplina de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental (PROFLETRAS,
2014, grifo nosso).

Na Unidade do PROFLETRAS da Universidade Federal de Juiz
de Fora, delineou-se uma proposta conjunta do corpo docente,
segundo a qual todos os trabalhos são orientados de acordo com
os pressupostos metodológicos da pesquisa-ação, tendo como
base, por conseguinte, uma reflexão sobre a ação. Como observa
Tripp (2005), a reflexão é essencial para o processo de pesquisaação, porque o processo de pesquisa “começa com reflexão sobre
a prática comum a fim de identificar o que melhorar”. Além disso,
a reflexão “também é essencial para o planejamento eficaz, implementação e monitoramento, e o ciclo termina com uma reflexão
sobre o que sucedeu” (TRIPP, 2005, p. 454). Tendo formado já
três turmas, desde 2013, temos constatado que o processo de
pesquisa, assim conduzido, é, invariavelmente, produtivo e formativo para o professor, com efeitos que ultrapassam os limites
do problema de pesquisa inicialmente definido. Os depoimentos
abaixo, que integram as considerações finais de três trabalhos
concluídos no âmbito desse Programa, apontam isso:
Durante todo este processo, que considero um divisor de
águas em minha vida profissional, aprendi a importância
de “ver com olhos observadores e reflexivos”. Aprendi a ir
além de meus planos de ensino, dos conteúdos programáticos de LP e a fixar minhas metas na aprendizagem. Da
teoria à prática, compreendi o que Nóvoa (2007) defende
─ uma escola voltada não para o aluno, mas para a sua
aprendizagem (FREITAS, 2018, p. 124).
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Por toda nossa trajetória e por alcançar os objetivos
propostos no início dessa pesquisa, conforme apontamos
na análise dos resultados, fica evidente a necessidade
de acreditar no potencial do professor que se lança ao
trabalho assumindo os riscos de abrir mão do programa
pronto, e disposto e fazer o seu próprio caminhar, sem,
no entanto, desprezar as contribuições teóricas ou suas
experiências. Disposto, também, a olhar e enxergar,
por inteiro, o aluno que habita sua sala de aula (LIMA,
2018, p. 89).
Nossa experiência, embora apenas uma centelha em meio
a um todo, representa uma esperança de continuidade
e de mudança. As respostas conquistadas trouxeram
novas perguntas que, dado os limites desse trabalho, não
puderam ser detalhadas e confrontadas. Dentro de seu
campo de ação, a certeza construída é a de que mais do
que ressignificar a vida dos discentes e da comunidade
escolar da qual faço parte, o projeto ressignificou minha
vida e meu papel enquanto professora de Língua Portuguesa (ISHIKAWA, 2015, p. 118).

Tomando como objeto de pesquisa aspectos específicos de
suas respectivas realidades profissionais, esses docentes têm,
como previsto por Thiollent (2011), contribuído para um melhor
entendimento de “microssituações escolares e para a definição
de objetivos de ação pedagógica e de transformações mais abrangentes” (p. 85). Sendo definidas por desafios particulares e reais,
as propostas de intervenção desenvolvidas recobrem diferentes
aspectos dos processos de ensino e aprendizagem de Língua
Portuguesa (letramento literário, estratégias de ressignificação
das práticas interacionais, proposição de novas práticas para a
leitura e escrita de gêneros, questões sobre análise linguística,
etc.). Desse modo, são trabalhos extremamente significativos e
coerentes com o objetivo maior do PROFLETRAS de contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino de língua portuguesa
no país.
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Finalmente, o terceiro dos eixos de atuação destacados – a
participação dos professores da educação básica nos cursos de
formação inicial – tem sido objeto de experiências (e reflexões)
frequentes no âmbito do grupo PROPOR (Professores de Português
em Rede). Esse grupo é formado, em sua maior parte, pelos integrantes da sublinha “Educação linguística na contemporaneidade”
do GRUPELS (Grupo de Pesquisas em Lingua(gem) e Sociedade),
na Universidade Federal de Juiz de Fora. O PROPOR nasce de um
encontro de interesses e ideais, com o propósito de se configurar
como uma iniciativa de professores de português no sentido da:
criação de redes de (auto)formação participada, que
permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo interactivo
e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de
saberes consolidam espaços de formação mútua,
nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de
formando (NÓVOA, 1992, n.p).

Entre outras atividades, o PROPOR tem investido em diferentes formas de aproximação entre professores já formados e
atuantes na rede local e os estudantes do curso de Licenciatura
em Letras-Português da UFJF4. A maior parte dessas iniciativas
ocorrem no âmbito das Oficinas, disciplinas obrigatórias desse
curso, que têm o objetivo de possibilitar o exercício em diferentes
domínios da prática pedagógica. São elencadas, a seguir, algumas
das experiências já realizadas, com o intuito de ilustrar o tipo de
ações desenvolvidas pelo grupo.
4
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Criado em 1951, o curso de Letras- Português (licenciatura) da UFJF tem por objetivo a
formação de profissionais preparados para realizar a transposição didática de forma reflexiva
nos diferentes contextos educacionais. Para atingir esse objetivo, o curso divide a formação
do licenciando em dois ciclos, quais sejam: o básico e o profissional. O primeiro, com carga
horária de 630h/a, possui disciplinas que contemplam uma formação geral em Letras. Já o
segundo, tem um conjunto de disciplinas voltadas para o desenvolvimento de competências
profissionais, incluindo as atividades de formação do professor (UFJF, 2015). Os Tópicos
e Oficinas mencionados neste texto compõem o quadro de disciplinas do ciclo profissional
do curso.
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i. Tutoria: um professor como tutor de um grupo de trabalho
específico

Em uma Oficina cujo tema era Análise Linguística (AL), uma
das atividades avaliativas era a elaboração de uma aula abordando, na perspectiva da AL, um tópico gramatical específico. No
período de preparação da atividade, cada grupo foi acompanhado
por um professor mais experiente (como a turma estava dividida
em quatro grupos, foram convidados quatro professores). No
início da aula que contaria com a participação dos tutores, foi
feito um sorteio para distribuir os professores nos grupos. Já
nos grupos, os professores se apresentaram brevemente e, em
seguida, ouviram as ideias dos graduandos, analisaram os materiais já preparados e discutiram as propostas, trazendo sugestões
e questionamentos, estimulando os alunos a refletirem sobre
diferentes aspectos da aula que estavam propondo. Ao final do
encontro, os grupos trocaram contatos com os respectivos tutores, de modo que o processo de troca foi mantido à distância
até a data de apresentação dos trabalhos.
ii. Consultoria rápida: professores fazem rodízio para aconselhar
diferentes grupos

Em uma disciplina de Tópicos5, os discentes tinham a tarefa
de planejar e apresentar, por escrito, uma proposta de abordagem
pedagógica de um gênero específico. Foi agendada uma data para
que os estudantes trouxessem para a aula uma primeira versão
dessa proposta em construção. Para essa aula, foram convidados
vários professores que, circulando entre os grupos, ouviram o
resumo das propostas e apresentaram sugestões ou apontaram
questões a serem consideradas pelos estudantes. Em média, cada
5

Compondo o ciclo profissional da formação em Letras, os Tópicos são disciplinas obrigatórias, que têm como objetivo geral “o domínio dos conteúdos a serem aplicados na escola”
(UFJF, 2015). A visão aplicacionista que subjaz o referido documento é bastante discutível.
Tal discussão, entretanto, foge aos objetivos deste texto.
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grupo ouviu os comentários de três professores diferentes sobre
as propostas que estavam desenvolvendo.
iii. Roda de conversa: professores e estudantes de graduação
discutem um tópico previamente determinado

Em uma disciplina de Tópicos Avançados em Gêneros Textuais foi promovida uma roda de conversa com seis professores da
educação básica, quando a turma ia começar a estudar a questão
dos gêneros no ensino. Os graduandos foram avisados previamente da atividade, sendo orientados a planejar perguntas para os
professores sobre como eles realizavam o trabalho com gêneros
textuais nas suas diferentes turmas. Os professores responderam
às inúmeras perguntas feitas, compartilharam experiências, contaram histórias vivenciadas e discutiram aspectos da realidade
de trabalho de cada um.
iv. Aula supervisionada: licenciandos planejam e desenvolvem
atividades com alunos do ensino fundamental

Uma professora do grupo PROPOR que lecionava em uma
escola perto da universidade selecionou, a pedido da professora
formadora, tópicos do seu planejamento. Os alunos de graduação,
divididos em grupo, planejaram aulas para introdução dos tópicos
selecionados. No momento em que a atividade foi proposta, a
professora conversou com os grupos sobre a turma para a qual
as propostas seriam desenvolvidas e respondeu dúvidas sobre o
trabalho a ser desenvolvido (disponibilidade de material, tempo
de aula, melhor forma de organização da turma, etc.). Com o
apoio da professora formadora, os grupos planejaram suas aulas,
elaboraram as atividades, produziram o material necessário e, em
diferentes datas agendadas, cada grupo foi à escola e conduziu a
aula planejada, sob a supervisão da professora regente da turma
e da professora formadora.
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v. Desafios: professores apresentam situações desafiadoras em
suas práticas e estudantes de graduação desenvolvem propostas
de ação

Três professores convidados gravaram um vídeo cada um,
apresentando um desafio pessoal específico, relacionado ao
trabalho com análise linguística na educação básica. Os alunos
da Oficina assistiram aos vídeos, discutiram brevemente os desafios apresentados e foram divididos em grupos com a tarefa de
elaborar uma proposta de trabalho que pudesse auxiliar um dos
professores a superar o desafio apresentado. Foram formados seis
grupos, de modo que, para cada desafio, duas propostas foram
criadas. Durante três semanas, cada encontro semanal da disciplina foi dedicado a um dos desafios em questão. As propostas
elaboradas foram apresentadas e discutidas, com a participação
do professor que tinha gravado o vídeo compartilhando aquela
situação desafiadora.
vi. Compartilhando experiências de sucesso: professores apresentam aos alunos de graduação práticas consideradas bemsucedidas

Em diferentes Oficinas (Análise Linguística, Sequência Didática, Ensino de Semântica, Uso pedagógico de Tecnologias
Digitais, etc.), em diferentes momentos do curso, professores
foram convidados para apresentar aulas que eles planejaram,
ministraram e avaliaram positivamente, discutindo posteriormente com a turma a aula apresentada. A discussão, mediada
pelo professor formador, procurava identificar os pontos fortes
da experiência compartilhada, tendo em vista o tema especifico
da Oficina em questão.
vii. Trabalho conjunto: alunos de graduação planejam atividades
que são desenvolvidas por uma professora em sua turma do
ensino fundamental
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Em uma Oficina sobre planejamento, uma professora que
estava realizando estágio docência na disciplina, compartilhou
com a turma o seu planejamento anual relativo a uma turma específica. Tendo em vista esse planejamento geral, os alunos da
Oficina iniciaram um trabalho de planejamento de um bimestre
específico (quais questões seriam efetivamente trabalhadas,
como os tópicos seriam relacionados, que tipos de atividades
seriam propostas, etc.). Em um segundo momento do curso,
divididos em grupos, os alunos receberam a tarefa de planejar
pequenos blocos de aulas (tendo em vista a proposta que eles
mesmo construíram coletivamente no primeiro momento). Com
as adaptações necessárias, as aulas elaboradas foram realizadas
na escola pela professora, que, em seguida, discutia com a turma
da Oficina a experiência de cada aula. Com o apoio da professora
formadora, foram realizadas reflexões conjuntas sobre todo o
trabalho realizado, considerando, especialmente, o planejamento
elaborado, sua adequação às necessidades da turma e à realidade
de trabalho da professora, as adaptações e modificações que se
fizeram necessárias, o encadeamento das atividades, etc.
Entre tantos pontos positivos de experiências como as acima
elencadas, no que diz respeito ao processo de formação continuada,
um fator essencial é a valorização do saber construído por esses
docentes, bem como a relevância dada ao trabalho efetivo que realizam cotidianamente em suas salas de aula. O retorno dado pelos
profissionais que participaram dessas atividades sempre ressalta
o caráter formativo e enriquecedor dessas práticas, tanto pessoal
quanto profissionalmente. De fato, reconhecer que existem lacunas
e alguma necessidade de mudança nos processos de formação continuada de professores não significa que já não existam professores
de Português reflexivos, pesquisadores, autorais. Eles existem e
estão por aí, realizando seu trabalho em suas várias salas de aula.
Muitas vezes, sozinhos e, talvez por isso, duvidando de suas esco-
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lhas, minimizando suas inovações. Trazer esses docentes de volta às
universidades, como parceiros dos professores formadores, como
protagonistas do processo de formação dos futuros professores, é
criar um ambiente propício para a “formação mútua”, como proposto
por Nóvoa (1992). Fazer isso é promover encontros entre professores:
o aluno da licenciatura, professor em formação inicial, o professor
atuante na educação básica e o professor atuante no ensino superior,
ambos em processo de formação continuada, na perspectiva aqui
assumida. Esses dois últimos são profissionais com diferentes papeis
e em diferentes momentos de seus respectivos processos formativos,
mas as experiências compartilhadas e as reflexões produzidas vão
ter impacto na formação de todos.
A leitura que os futuros professores fazem desse tipo de
experiência é também bastante positiva, como ilustrado nos
trechos a seguir:
(1) “Quando os professores vieram às aulas nos orientar e falar das
práticas que realizam. [...] Avalio como maravilhosa essa experiência,
pois acabou com várias dúvidas que eu tinha e me mostrou que é
possível fazer um trabalho diferenciado.”
(2) “Eu achei sensacional o contato com esses professores! Fiquei
muito interessada pelas experiências relatadas pelos professores e
fiquei aliviada no sentido de que é possível realizar o nosso trabalho
de forma eficaz.”
(3) “Avalio [a vinda de professores atuantes para uma conversa/orientação]
de forma positiva e otimista, uma vez que o diálogo com os docentes oferece
possibilidades de diálogos construtivos e interessantes, com a vantagem
dessa conversa tangenciar os temas abordados em aula. Aliar a teoria às
pessoas que colocam em prática as estratégias e temas discutidos em sala,
isso fortalece, a meu ver, o interesse e o aprendizado do aluno.”
(4) “Experiência muito enriquecedora. Trazer para sala de aula profissionais que compartilham suas experiências acumuladas ao longo
dos anos, o que dá certo e o que não dá, os projetos desenvolvidos,
faz o aluno pensar seriamente sua formação. É um ótimo incentivo.”
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Os depoimentos desses estudantes que participaram de
algumas das experiências apresentadas6 revelam que, apesar
do discurso dominante de desvalorização do magistério, esses
futuros professores têm muito respeito por aqueles que já estão
exercendo a profissão e valorizam seus saberes e experiências.
Além disso, acompanhando todo o processo, fica claro que os
diálogos promovidos favorecem uma visão mais otimista e, sem
deixar de ser realista, mais inspirada acerca do trabalho do profissional professor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, buscamos discutir como a experiência têm
impacto importante na construção de modelos profissionais e
como é possível usar essa experiência para pensar modelos de
formação. Argumentamos, especialmente, que, no âmbito da
chamada formação continuada, um caminho promissor é abrir
espaços, nos cursos de formação inicial, para que professores mais
experientes, contribuindo para a formação de novos docentes,
encontrem um espaço de autoformação, principalmente, por
meio da reflexão sobre a própria prática.
Procuramos, para cada um dos três eixos destacados, apresentar iniciativas, sugerir alguns caminhos, reconhecer certos
avanços, considerando aquilo que pode ser feito dentro das
universidades, pelos professores formadores que nelas atuam.
Sabemos, contudo, que ações mais amplas são necessárias. É
importante, por exemplo, a criação de espaços de formação que
unifiquem as faculdades que oferecem os cursos de licenciatura
e as Faculdade de Educação; é necessário investir na criação (ou
no fortalecimento) de linhas de pesquisa voltadas para o ensino
6
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Os depoimentos aqui reproduzidos foram coletados a partir de um instrumento de avaliação
aplicado em uma das disciplinas mencionadas. Todos os trechos apresentados constituem
parte das respostas dos estudantes à questão: “No Tópico ofertado, houve aproximação com
a realidade do trabalho docente? Se sim, em qual momento? Como avaliam essa experiência
e por quê?”. Os estudantes não se identificaram no instrumento.
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e a formação de professores nos Programas de Pós-graduação
em Linguística e Literatura; é fundamental atuar na defesa de
programas como o PIBID. Ainda há, portanto, muito a ser feito,
inclusive no que diz respeito à ampliação do diálogo e à troca
de experiências entre aqueles que trabalham com a formação de
professores e desenvolvem pesquisas na área.
Nesse sentido, a opção de ilustrar as ideias defendidas com
práticas já realizadas é uma ação deliberada no sentido de reconhecer que nós, professores-pesquisadores formadores, precisamos também avançar na criação de redes, no compartilhamento
de práticas, na reflexão sobre as experiências que acumulamos
como professores formadores de professores. Muitas vezes, diante do desafio de nos firmarmos como pesquisadores, esquecemos
que somos professores e que, sendo assim, “nos formamos como
educadores, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a
prática”, para retomar as palavras de Paulo Freire (1991) com as
quais iniciamos este texto.
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