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RESUMO 

 

AYRES, D.J. ANÁLISE DO PROJETO AUTORAL DA AULA DE PORTUGUÊS: UM 

TEMA EM TRÊS GÊNEROS. 2016. Pesquisa de Mestrado (Mestrado em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens) – PPGCEL, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da 

Conquista – Bahia. 

 

Resumo: Esta pesquisa fundamenta-se nos estudos da Análise do Discurso Dialógica  - ADD 

e na Linguística Aplicada - LA quanto às contribuições para a compreensão dos processos de 

interação em sala de aula. Pretendeu-se, neste estudo, analisar o modo como se dá a utilização 

do Livro Didático de Língua Portuguesa - LDP no processo discursivo da interação 

professor/Livro Didático/aluno(s) em aulas de Português. Parte-se do pressuposto que o LDP 

não é apenas um recurso didático à disposição do professor e aluno(s), mas um objeto discursivo 

que afeta a interação. Nos limites deste texto, sem o propósito de dar conta de todas as reflexões 

produzidas, mobilizaram-se as noções de Gênero do Discurso, Dialogismo e Responsividade 

advinda dos estudos de Bakhtin e seu Círculo. Os procedimentos metodológicos arquitetados 

neste estudo tiveram como inspiração a base Etnográfica e Dialógica, por meio da realização 

de análise de práticas discursivas da aula de Língua Portuguesa, de duas turmas do Ensino 

Médio (2º e 3º ano) do turno Noturno, de uma mesma professora. Constatamos que o Plano de 

aula da professora não é determinado pelos enunciados dos autores virtuais do LDP, uma vez 

que os comandos da arquitetônica do LDP não se repetem imutavelmente pela professora. 

Confirmamos a hipótese bakhtiniana de que o livro é um ato de fala impresso que participa 

ativamente da comunicação verbal e que tanto a professora quanto os alunos são afetados pelos 

enunciados deste objeto e o respondem ativamente através das réplicas. No  percurso da 

pesquisa, verificou-se, na construção do Projeto didático autoral da Aula – PDAA, a confluência 

de três gêneros do discurso advindos da esfera escolar, a saber: LDP, Plano de Aula e Exercícios 

de Fixação. Estes gêneros, em interação com o professor e aluno(s), compõem o processo de 

interação da aula e é nessa totalidade que visualizamos que as possibilidades de interação em 

sala de aula foram ampliadas e contemplaram o ensino-aprendizagem dialógico e responsivo 

em sala de aula.  

 

Palavras-chaves: Interação. Gêneros do Discurso. Dialogismo. Responsividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

AYRES, D. J.  COPYRIGHT ANALYSES OF PROJECT IN A PORTUGUESE CLASS: 

A THEME IN THREE GENRES. 2016. Master’s degree research (Master of Letters: Culture, 

Education and Languages) - PPGCEL, State University of Southwest Bahia, Vitoria da 

Conquista - Bahia. 

 

Abstract: This research is based on studies of Dialogic Discourse Analysis (DDA) and Applied 

Linguistics (AL) as contributions to the understanding of the processes of interaction in the 

classroom. In this study we intended to analyze the way in which the Portuguese Textbook (PT) 

is used in the teacher/Textbook/student’s discursive process in the Portuguese classes. We 

assumed that the PT is not just a teaching resource available to the teacher and student (s), but 

a multifaceted and complex object that affects the interaction. Within the limits of this text, 

with no aim of taking account of all reflections produced, we mobilized the notions of Genres 

of speech, Dialogism and Responsiveness raised from Bakhtin and his Circle studies. The 

methodological procedures devised in this study had as inspiration an Ethnographic and 

Dialogic base, by conducting an analysis of discursive practices in two groups of Portuguese 

classes in a high school (2nd and 3rd year) Night shift, conducted by the same teacher. We 

found that the teacher's lesson plan is not determined by the virtual authors’ enunciation of the 

PT, since the PT’s architectural commands are not repeated immutably by the teacher. We 

confirmed Bakhtin hypothesis which says that the book is a printed speech act that actively 

participates in the verbal communication and that both the teacher and students are affected by 

statements of this object and respond actively through its replicas. In the course of this research, 

we found in the construction of Authorial Didactic Project Class - ADPC, the confluence of 

three discursive genres which arises from the school sphere, namely PT, Lesson Plan and 

fixation exercises. These genres, in interaction with the teacher and student (s), make up the 

class interaction process and in this, we envision that the possibilities of interaction in the 

classroom have been expanded and contemplated the dialogic and responsive teaching and 

learning in the classroom. 

 

Keywords: Interaction. Genres of Speech. Dialogism. Responsiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por analisar o modo como do Livro Didático de Português (doravante 

LDP) é recebido na interação em sala de aula, bem como sobre o seu papel no e para o processo 

de ensino/aprendizagem, deu-se durante a nossa experiência prática, no Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, observou-se, no contato com a aula, que o Livro 

Didático era, por vezes, excessivamente utilizado pelos docentes como um mero recurso 

didático utilizado pelo professor nas aulas de Língua Materna, além de ver proliferando no meio 

acadêmico discursos do tipo “o Livro Didático é a muleta do professor”, pois acredita-se que o 

professor, muitas vezes, organiza o seu projeto didático exclusivamente com base no LDP. 

O LDP é um material impresso bastante acessível, mas, apesar disso, não é fácil 

defini-lo quanto à função que este exerce em sala de aula. Percebemos, claramente, que ele é 

um instrumento didático que está naturalmente arraigado às práticas escolares, pois é bem 

comum encontrarmos este material nas mãos de professor e aluno (s) em salas de aula ou até 

mesmo fora dela. Nesse contexto, é comum relacionarmos o LDP à escola, aos professores e ao 

ensino. Porém essa relação muitas vezes é vista de forma pejorativa, como na afirmação de 

Silva (1998) apud Munakata (2001), num artigo em que ele considera que o livro didático 

tornou-se “bengala, muleta, lente para miopia ou escora que não deixa a casa cair” (p.89): 

“Não é à toa que a imagem estilizada do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando 

a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis” (p. 89).  

Rejeitando a visão negativa, que imperou durante muito tempo e ao perceber que 

esta ainda faz parte de um senso comum nas escolas e academias, assumimos, do ponto de vista 

linguístico e discursivo, numa perspectiva sócio histórica e cultural que o LDP é, 

essencialmente, como estamos defendendo em nossa dissertação, um gênero do discurso 

secundário (BAKHTIN, 2011). Compreendemos o LDP como objeto cultural importante para 

a construção de práticas discursivas na esfera escolar. Assim, esta pesquisa advoga a 

necessidade do desenvolvimento de um projeto didático autoral da Aula que valorize o conflito 

de vozes dos discursos a fim de motivar os alunos a serem sujeitos responsivos ativos críticos 

tanto na esfera escolar quanto nos espaços extraescolares. 

Pressupomos que o professor seja um intermediário do processo interacional na e 

para a construção dos saberes escolares de Língua Portuguesa (LP) e não apenas um mero 

reprodutor do LDP, visto que é consenso entre pesquisadores e cientistas sociais que os saberes 

escolares se constroem, sobretudo, na dinâmica discursiva da interação em sala de aula. 

Portanto, evidencia-se que as aulas em que o professor e/ou o Livro Didático assume papel de 
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autoridade não contribuem para que os envolvidos no processo da interação estabeleçam um 

modo cooperativo, pois é em meio ao conflito de vozes que o conhecimento escolar linguístico 

se concretiza. Prevê-se que a troca discursiva garanta ao discente uma aprendizagem 

significativa dos conhecimentos de Literatura e Gramática da Língua Portuguesa. Cabe, 

portanto, ao professor desenvolver estratégias discursivas para a interação produzida em sala 

de aula. 

Embora tenhamos observado um significativo e constante número de pesquisas e 

publicações, no Brasil, sobre o LDP, de acordo com estudos previamente realizados por Batista 

e Rojo (cf. 2005, apud BUNZEN, 2009) a maioria destas centram-se, tão somente, na análise 

de conteúdos e metodologias de ensino e avaliação deste objeto; ou seja, as pesquisas, 

predominantemente, se concentram mais no produto e no processo de produção do Livro 

Didático (CHOPPIN, 1992 apud BUNZEN, 2009). Por isso, temos compreendido que ainda há 

muito a se desvendar a respeito das práticas de uso do Livro Didático em sala de aula, isto é, 

no modo como ocorre o processo interacional entre o professor, o LDP e o(s) aluno(s) em uma 

sala de aula. Perguntamo-nos, então: Como o Livro Didático de Português pode contribuir para 

o processo da interação verbal em sala de aula na e para a construção do conhecimento de 

Gramática e Literatura da Língua Portuguesa? 

O LDP é um objeto de estudo complexo e multifacetado – a ideia de complexidade 

referida não tem a ver com grau de dificuldade, mas se deve ao fato de ser este objeto de 

natureza heterogênea, multidimensional, dinâmica e não-saturável, inscrito em múltiplas redes 

e recortes espaço-temporais (SIGNORINI, 2006); e multifacetado, porque implica um percurso 

metodológico processual, ou seja,  dirigido por ações orientadas e reorientadas em função do 

meio, das interações e retroações e não por um programa fixo, pré-montado (BUNZEN, 2005a). 

Isto é, “Trata-se de um posicionamento de cunho epistemológico e metodológico em relação à 

própria construção do objeto de investigação pelo pesquisador” (BUNZEN, 2005a, p.559). 

 Visto que este objeto tem sido apropriado pela Linguística Aplicada - LA como 

tema de investigação tanto em aspectos discursivos, metodológicos, histórico-culturais quanto 

abordagens de usos e aplicações nos processos de ensino e aprendizagem de línguas, esta 

pesquisa converge para o diálogo da LA com outras áreas de pesquisa, tais como: Educação e 

Análise Dialógica do Discurso – ADD, ao realizar um estudo da linguagem em uso, ou seja, da 

interação entre professor, interlocutor virtual (autor do LDP), aluno(s) e outros gêneros da 

esfera escolar, tais como o Plano de aula e os Exercícios de fixação, bem como os seus efeitos, 

a fim de contribuir para as relações de ensino-aprendizagem no tocante ao ensino de Língua 

Portuguesa. 
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Encontramos no projeto de pesquisa intitulado Linguagem, interação e práticas 

discursivas em contextos didáticos, da linha de pesquisa Linguagens e Educação desta pós-

graduação a oportunidade de empreender a pesquisa que aqui se descreve. Na filiação dos 

estudos bakhtinianos, ao explorar o encadeamento dialógico entre professor/Livro 

Didático/aluno(s), ressaltamos que a compreensão de um discurso/enunciado/palavra é sempre 

acompanhada da atitude responsiva ativa de seu enunciador, com concordância ou discordância. 

Optamos por desenvolver uma pesquisa de inspiração etnográfica em turmas do Ensino Médio, 

pois espera-se nesta modalidade de ensino os alunos sejam capazes de expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como acolher, interpretar e considerar a 

opinião de outros sujeitos, contrapondo-os quando necessário; espera-se que o fato de os alunos 

desse nível estarem aptos para opinar criticamente colabore para a interpretação das práticas 

discursivas nas aulas de Língua Portuguesa.  

Postas aqui as motivações que nortearam nossa investigação e a importância da 

nossa pesquisa, é o momento de falarmos um pouco da sua realização. Nossa pesquisa teve 

como inspiração metodológica estudos de natureza etnográfica e foi realizada em um Colégio 

Estadual da Zona Leste de Vitória da Conquista – BA, em duas turmas, sendo estas do 2º e 3º 

ano do Ensino Médio. Nossos sujeitos foram a professora M.L.M., 39 alunos na turma do 2º 

ano, 37 alunos da turma do 3º ano e os autores virtuais que compunham a cultura interior da 

sala de aula foram Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio, autores 

da Coleção Novas Palavras (Volume 2 e 3) publicado pela Editor FTD e autores desconhecidos 

das propostas dos Exercícios de fixação. Para chegar a resposta do questionamento colocado 

como problematizador desta pesquisa,  traçamos os seguintes objetivos: 

 Objetivos gerais: 

 Analisar o modo como se dá a utilização do LDP no processo discursivo 

da interação em sala de aula; 

 Refletirmos acerca da importância das interações dialógicas discursivas 

bem como a importância da dinâmica da interação para uma prática de ensino-

aprendizagem significativa.  

 Objetivos específicos: 

 Conhecer o Projeto Didático Autoral do LDP adotado pela escola;  

 Conhecer o Projeto Didático Autoral do professor investigado; 

 Averiguar como professor e aluno(s) se apropriam do Livro Didático 

para a construção do projeto didático autoral da aula. 
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A fim de orientar, então, a leitura do nosso trabalho e o entendimento dos resultados 

encontrados, indicaremos abaixo o modo como organizamos o texto. No primeiro capítulo, 

descrevemos o percurso metodológico, justificando a opção por cada instrumento de coleta de 

dados e pelos procedimentos de análise. No segundo, considerando que o objeto de estudo desta 

pesquisa é o LDP no processo interativo e discursivo da sala de aula, nos limites deste texto, 

sem o propósito de dar conta de todas as reflexões produzidas, procuramos abordar estudos e 

reflexões a respeito dos Gêneros do Discurso na perspectiva bakhtiana: a discursividade do 

LDP, do Plano de Aula e dos Exercícios de Fixação e da Aula; bem como abordamos a noção 

de Dialogismo e Responsividade para o estudo da linguagem, advinda dos estudos de Bakhtin 

e seu Círculo. No terceiro e último capítulo, realizamos a análise e interpretação dos dados 

coletados/construídos durante o percurso da pesquisa, evidenciando as confirmações e 

refutações das hipóteses iniciais. Nas considerações finais, cuidamos em apresentar os 

“achados” da nossa investigação e as possibilidades que este estudo traz para novas pesquisas, 

reafirmando que muitas outras réplicas ativas ante a este trabalho podem ser provocadas.  

Por fim, gostaríamos de esclarecer que este trabalho é fruto de um olhar, resultado 

de uma compreensão e de muita vontade. Mas não se encontra acabado, pois  a cada novo olhar 

será (re)feito e a cada leitura será (re)construído. Que os leitores que serão conduzidos por estas 

páginas possam desenvolver novas compreensões e olhares  
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1 METODOLOGIA DE INSPIRAÇÃO ETNOGRÁFICA 

 

Gostaríamos de iniciar este capítulo realizando o seguinte questionamento, feito por 

Rajagopalan (2006), : “é possível (...) não nos aproximar de nossos sujeitos de pesquisa, 

sobretudo quando nossa meta é atuar no campo da(s) própria(s) prática(s) que envolve(m) o uso 

da linguagem?” (p.159). Este mesmo autor nos responde que a resposta à pergunta anterior só 

tem como resposta um “não” sonoro, visto que a teoria só é capaz de instruir a prática quando 

se é levada em consideração as condições práticas das situações concretas em que se espera o 

aproveitamento da teoria. Neste sentido, nos valemos de uma pesquisa em Linguística Aplicada 

– LA inspirada na metodologia de base etnográfica1.  

Na Antropologia, a Etnografia é um método de estudo descritivo desenvolvido 

pelos antropólogos com intuito de compreender a cultura e a sociedade. A palavra etnografia 

deriva da junção de dois vocábulos gregos: ethnos (que significa “povo”) e graphein (que 

significa “grafia”, ”escrita”, ”descrição”)2; logo, etimologicamente, etnografia significa 

“descrição da cultura de um povo”. Para André (2012), existe uma diferenciação entre o 

exercício do etnógrafo e dos pesquisadores de educação, tendo em vista que o foco de interesse 

do primeiro é o detalhamento da cultura (práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, 

significados) de um determinando povo e do segundo, a preocupação central é com o processo 

educativo. Daí que a autora salienta que certos requisitos da etnografia não necessitem ser 

cumpridos pelos investigadores das questões educacionais, tais como: longa permanência do 

pesquisador em campo, contato com outras culturas e o uso de amplas categorias sociais na 

análise de dados.  

Deste modo, assumimos a pesquisa em LA como “Uma atividade mediadora, de 

caráter mais etnográfico, que busca acomodar uma explicação linguística a outras perspectivas 

parciais sobre a língua, de maneira a propor reformulações relevantes dos problemas do “mundo 

real”” (WIDDOWSON, 2000 apud RAJAGOPALAN, 2006, p.165). 

A pesquisa de natureza etnográfica tem um processo guiado pelo senso 

questionador do pesquisador e qualquer pesquisador que compreenda bem os seus princípios e 

tenha um questionamento socialmente relevante pode realizar estudos desta natureza. Isso vai 

de encontro ao esquema paradigmático, sugerido por Gamboa (2007), em que o autor salienta 

                                                 
1 Note que descrevemos o trabalho de pesquisa como sendo de inspiração/natureza etnográfica, pois possui 

princípios da etnografia, principalmente, as técnicas de registros. Mas não é uma pesquisa etnográfica, no sentido 

estrito do termo. 
2Fonte: http://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-que-e-a-etnografia.html 

 

http://www.grupoescolar.com/pesquisa/o-que-e-a-etnografia.html
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que o ponto de partida de uma pesquisa é dado pela construção de um problema de pesquisa 

dado através de uma necessidade do mundo, como se pode ver Diagrama 1. 

 

DIAGRAMA 1: Esquema paradigmático sugerido como ponto de partida de uma pesquisa. 

 
Fonte: GAMBOA (2007, p.72). 

 

 

Partindo do pressuposto de que a escola é um lugar de conflito de vozes, dentre as 

várias escolhas possíveis para teorizar o objeto examinado, o design metodológico empregado 

para o desenvolvimento deste estudo tem como base a abordagem teórico-metodológica de 

inspiração etnográfica. De acordo com Mattos (2011) “aquele que sente um grande desconforto 

na boca do estômago com algo que não vai bem na sociedade e que não passa por ele muito 

facilmente, isto é, se algum fenômeno está “caindo mal”, (...) este é o objeto de estudo” (p.31). 

No entanto, Rojo (2006) salienta que não se trata de qualquer problema, mas 

problemas que tenham relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas 

 

A questão é: não se trata de qualquer problema – definido teoricamente –, mas 

de problemas com relevância social suficiente para exigirem respostas teóricas 

que tragam ganhos e práticas sociais e a seus participantes, no sentido de uma 

melhor qualidade de vida, num sentido ecológico. Assim, não se trata de 

estudar a autoria na escola ou o discurso pedagógico como formação 

discursiva, mas de identificar problemas discursivos em sala de aula que, 

solucionados, podem contribuir para a construção dos conhecimentos, das 

vozes, do dialogismo e dos discursos em sala de aula. (...) (ROJO, 2006, 

p.258).  

 

Este tipo de postura do linguista aplicado subtende um posicionamento e uma 

concepção do conhecimento que revela preocupação com  a repercussão no entorno, ou seja, 

uma produção de conhecimento que contribua para aprimorar a vida humana de algum modo.  

Mundo da 
necessidade

Indagações 
múltiplas

Quadro de 
questões

Problema
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Moita Lopes (1998) apud Rojo (2007a) atenta que a responsabilidade social da pesquisa 

influencia desde o problema estudado até a estrutura da investigação. 

O que se pretendeu neste estudo foi analisar as ações e relações que compõem o 

cotidiano da experiência escolar no interior da sala de aula, a fim de repensar as práticas e 

saberes didáticos, os processos de formação docente, isto é, aprimorar as práticas de ensino-

aprendizagem e colaborar para que novas práticas se instaurem e que não seja feita uma 

pesquisa irrelevante, mas que as observações e trocas instituídas deem lugar a insights e 

verdadeiras contribuições para a formação do professor e para a melhoria do ensino-

aprendizagem de língua materna. 

 

[...] [a pesquisa de inspiração etnográfica] é uma forma especial de operar em 

que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e 

compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para atestar a 

lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, 

numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles 

e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com 

uma pista nova, não prevista anteriormente (MAGNANI, 2009, p.135). 

 

Nesse sentido, a pesquisa em Linguística Aplicada – LA apoiada em uma 

metodologia de inspiração etnográfica explode a relação da teoria e a prática, pois auxilia na 

compreensão das práticas de interação em sala de aula e nos permite, enquanto linguistas 

aplicados, a reconstrução “[d]os processos e [d]as relações que configuram a experiência 

escolar diária.” (ANDRÉ, 2012, p.41) e, além disso, “estudar os sujeitos nos seus ambientes 

naturais, pode constituir uma ferramenta poderosíssima para a compreensão desses intensos e 

complexos diálogos intersubjetivos que são as práticas pedagógicas” (FINO, s.d., p.4). Sobre a 

necessidade de se estabelecer a relação entre teoria e prática, Moita Lopes (2006) assinala 

 

[...] é inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles que 

vivem as práticas sociais que queremos estudar; mesmo porque no mundo de 

contingências e mudanças velozes em que vivemos a prática está adiante da 

teoria (p.31). 

 

 

Uma alternativa para os pesquisadores que se interessam por compreender como 

são as salas de aula enquanto ambientes interacionais de aprendizagem e contextos para o 

discurso, é inspirar-se em pesquisas de natureza etnográfica, como esta que aqui se apresenta. 

Embora haja entre as salas de aulas características bastante semelhantes, o professor Frederick 

Erickson, representante importante e típico da micro etnografia da fala, argumenta que a 
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aparente similaridade entre as salas de aula é enganadora, pois cada sala de aula é regada por 

particularidades  na construção local da interação cotidiana como ambiente de aprendizagem. 

Segundo o professor,  

 

[...] de uma sala para outra há diferenças sutis na organização da interação 

deles com os materiais educacionais. Tais sutilezas fazem diferenças no tom 

e na morale – na postura e no comprometimento em relação à aprendizagem 

e ao ensino de uma sala para outra, mesmo quando as salas adjancentes são 

frequentadas por alunos da mesma idade e da mesma comunidade, de origem 

linguística e socioeconômica semelhante. Numa sala, o professor pode expor 

e transmitir conhecimento como uma mercadoria possuída por alguém que 

não o aluno. (...) Em outra sala, o professor pode expor, mas, na sua interação 

com os alunos e os materiais didáticos, pode apresentar o “saber escolar” 

como algo que é construído conjuntamente pelos alunos e pelo professor. Em 

outra sala, o professor pode dar poucas aulas expositivas (ERICKSON, 2001, 

p.11). 

 

A sala de aula é o espaço onde se constituem significados e a formação de sujeitos 

sócio históricos. Nela, o pesquisador irá lidar com sujeitos sócio historicamente constituídos 

que se transformam à medida que participam da comunidade à qual pertencem, pois, nesta 

esfera, realidades culturais se constituem, identidades são formadas, práticas escolares 

executadas, significados são apreendidos, incorporados e/ou difundidos a partir das práticas 

sociais colaborativas (cf. CAVALCANTE; JÚNIOR, 2005). O modo como os atores da sala de 

aula desempenham seus papeis nessa esfera refletem as peculiaridades próprias da cultura 

escolar de um grupo específico (FINO, s.d). 

Sylvia Weir (1987)3 apud FINO (s.d) assegura que a cultura da sala de aula é 

compreendida por um “cacho de coisas” que não se separam: a teoria de aprendizagem, escolhas 

metodológicas e métodos de avaliação dos alunos. Ao conhecer a cultura da sala de aula, o 

professor abstrai um conjunto de crenças sobre o seu papel e o que deve ser aprendido e 

ensinado. 

A construção do conhecimento em sala de aula é dinâmica e reflete e natureza 

complexa e multifacetada das decisões e processos articulados pelo professor e aluno(s) 

situados nessa esfera sócio histórico cultural. Destarte, o pesquisador diluirá, desse universo de 

construção de vários discursos (a sala de aula), realidades com novas nuances, saberes 

culturalmente estabelecidos sócio historicamente sedimentados e as representações da realidade 

de mundo daquela comunidade educacional, pois a escola é um ambiente que recepciona 

inúmeros sujeitos, com origens diversificadas, histórias distintas, crenças e opiniões diversas 

                                                 
3WEIR, S. Cultivating Minds – A Logo Casebook. New York: Harper & Row, 1987.  
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(cultura individual) que levam para os intramuros escolares e colaboram  para a constituição e 

efetivação da cultura escolar de uma determinada sala de aula (cf. CAVALCANTE; JÚNIOR, 

2005). 

A prática metodológica de inspiração etnográfica, na área educacional, é, para nós, 

metodologia viável, pois desvenda ambas instâncias do processo de pesquisa: “os professores-

colaboradores como agentes de construção e reconstrução da realidade da escola e os 

pesquisadores como agentes de mudança e instrumentos de melhorarmente do saber fazer em 

educação (id., p. 53). 

Este trabalho dialoga com a LA e a Análise Dialógica Discursiva – ADD. A LA 

será tomada com a finalidade de compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem 

papel fundamental, levando em conta os sujeitos da pesquisa, como seres heterogêneos e de 

identidades fragmentadas, visto que presentifica o domínio de práticas sócio históricas. A 

pesquisa de cunho etnográfico, que está diretamente interligada aos estudos antropológicos, em 

que o pesquisador vai a campo, levando em consideração o tempo, o espaço onde as interações 

acontecem.) (CAVALCANTI, 2006; MOITA LOPES, 2006). 

Tendo em vista que o objeto de pesquisa requereu o modelo de pesquisa em campo, 

a observação participante orientada pelo olhar etnográfico foi a metodologia escolhida para 

interpretar o objeto. A escolha da sala de aula como campo para a pesquisa não se deu de forma 

desinteressada, mas, sim, porque é no interior desse espaço físico institucional que ocorre uma 

parcela significativa da interação professor/Livro Didático/aluno(s).  

 

1.1 DA PRODUÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Diferentes tipos e formatos de instrumentos de pesquisa podem ser utilizados 

durante a fase de registro dos dados, a saber: entrevistas (estruturadas, semiestruturadas, não 

estruturadas ou informais), relato oral e histórias de vida, entrevistas em grupo (focus group), 

entrevista-diário (diary-interview), redes seriadas (network serials), entrevistas com uso de 

videoteipe, diário de campo, diário pessoal, questionários, análise documental, fotografias e/ou 

gravações em vídeo ou áudio (cf. A11:, 1997; ERICKSON, 2001; REES; MELLO, 2011; A11:, 

2012). Nas palavras de André (2012) 

 

Por meio de técnicas etnográficas (...) é possível documentar o não 

documentado, isto é, desvelar encontros e desencontros que permeiam o dia a 

dia da prática escolar, descrever as ações e representações dos seus atores 

sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de comunicação e os 
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significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico 

(p.41). 

 

Os instrumentos de pesquisa utilizados na execução desta pesquisa foram as 

anotações de campo, gravações e transcrições de áudio, questionário e análise de gêneros do 

discurso. O diário de campo é o instrumento básico de uma pesquisa etnográfica, constituído 

por anotações feitas pelo etnógrafo “acerca das observações de campo, das conversações, 

interpretações e sugestões que ocorrem no campo de pesquisa e que poderão ser usadas no 

futuro para complementar informações oriundas de outras fontes”(REES; MELLO, 2011, p.43); 

essas anotações “pode[m] ser feita[s] por meio de notas de campo condensadas ou expandidas, 

em forma de diários ou relatos, que vão fornecer as bases para uma posterior descrição e 

interpretação do que está acontecendo no contexto” (id., p.33). 

Esse instrumento foi adotado, neste trabalho, como estratégia metodológica para 

organização do cotidiano em sala de aula. Anotamos e descrevemos tudo aquilo que se mostrou 

como parte cultura escolar dos grupos investigados. Ele funcionou como a minha memória, 

enquanto pesquisadora de campo, pois nele encontra-se acontecimentos observados, sensações 

e inquietações vivenciadas durante o período de observação. 

Sobre as gravações e transcrições de áudio, dentre as principais vantagens desse 

instrumento, está a possibilidade de ouvi-la e estudá-la quantas vezes for necessário. Embora o 

material gravado não registre todos os acontecimentos de um evento, ele constitui uma boa 

representação dos acontecimentos. E serve para que o investigador verifique em detalhes os 

diálogos estabelecidos entre os atores da cultura escolar e relacione com outros dados potenciais 

(anotações de campo, entrevistas, questionário etc.).  Sobre o papel da transcrição para a 

pesquisa nessa área, Duranti (1997 apud LADEIRA, 2007) pondera que transcrever uma 

conversa não é a representação real desta conversa, assim como uma gravação audiovisual de 

uma interação não é, necessariamente, a interação; contudo, a descrição sistemática dos fatores 

espaço-temporais, verbais e gestuais podem gerar novas perspectivas para o entendimento do 

objeto de estudo.  

Foram realizadas gravações em áudio de 22 aulas de Língua Portuguesa, no período 

compreendido entre 23 de Março a 10 de Maio de 2015, doze (12) na turma do 2º Ano  e dez 

(10) na turma 3º ano do Ensino Médio, totalizando, 352 e 179 minutos, respectivamente. O 

gravador de áudio foi colocado em cima da mesa da professora, tendo em vista que era ela quem 

mediava as falas dos aluno(s) através das estratégias didáticas. Para a transcrição das falas, 
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foram utilizadas as convenções adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro4 e o 

software Express Scribe Transcription5, a fim de auxiliar a transcrição das gravações. 

O questionário é, na opinião de Rees e Mello (2011) o instrumento mais usado para 

levantar dados sobre o perfil dos participantes – idade, sexo, profissão, escolaridade etc. – como 

também para investigar o conhecimento, os hábitos, os interesses, as opiniões, as experiências 

de vida, entre outras particularidades dos participantes da pesquisa. De modo geral, as perguntas 

podem ser de dois tipos: abertas ou fechadas. Utilizamos desse instrumento para apreender 

dados do perfil tanto da professora, quanto dos alunos participantes da pesquisa. 

Finalmente, considerando que dentre os objetivos específicos desse trabalho consta 

conhecer os projetos didáticos autorais do LDP adotado pela escola e do Plano de Aula da 

professora investigada ocorreu a necessidade de utilizar como técnica de pesquisa a análise dos 

gêneros do discurso à luz dos pressupostos bakhtinianos apresentados na obra Estética da 

Criação Verbal. 

Adaptamos o quadro a seguir com base em Bunzen (2009, p.24) para uma melhor 

visualização da relação dos três objetivos específicos da pesquisa com a geração de dados: 

 

QUADRO 1: Relação dos quatro objetivos específicos de pesquisa com a geração de dados. 

OBJETIVOS GERAÇÃO DE DADOS E 

MÉTODOS 

JUSTIFICATIVA 

 Conhecer o Projeto Didático 

Autoral do LDP adotado pela escola; 

 Conhecer o Projeto Didático 

Autoral do professor investigado. 

Livro Didático adotado e caderno de 

planejamento da professora: análise 

dos gêneros do discurso. 

As aulas de língua materna e a 

análise das unidades didáticas 

possibilitam que o pesquisador 

analise o modo como o Livro 

Didático é recebido em sala de 

aula e como se dá o processo de 

interação entre o professor/Livro 

Didático/aluno(s) e quais 

dinâmicas discursivas adotadas. 

 Averiguar como professor e 

aluno(s) se apropriam do Livro 

Didático para a construção do 

projeto didático autoral da aula. 

Professoras e alunos envolvidos na 

pesquisa: gravação em áudio da 

aulas, anotações de campo, 

questionários de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora em adaptação ao quadro elaborado por Bunzen (2009). 

 

1.2 CONTEXTO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no espaço físico de um Colégio Estadual localizado na 

Zona leste de Vitória da Conquista – Bahia. Atualmente, o colégio atende alunos a partir do 6º 

ano do Ensino Fundamental II até o 3º ano do Ensino Médio regular. No noturno, a comunidade 

                                                 
4 Nos anexos deste trabalho constam as convenções adotadas para a transcrição de falas dos atores da sala de aula. 
5 Software profissional para controle de playback de áudio, que ajuda a transcrever qualquer registro sonoro. Disponível para 

download em: http://www.baixaki.com.br/download/express-scribe.htm#ixzz46VC5ckxp. 

http://www.baixaki.com.br/download/express-scribe.htm#ixzz46VC5ckxp
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conta com a modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos – EJA, do eixo formativo 

inicial até o eixo formativo VI, e Ensino Médio regular, de modo que atende àqueles alunos que 

trabalham durante o dia. A escola funciona nos três turnos e possui o total de 37 professores 

efetivos. 

A interlocução com a escola/professora participante desta pesquisa teve início no 

mês de maio de 2014, quando expus o meu projeto de pesquisa e a convidei para ser 

colaboradora, permitindo que eu adentrasse as suas aulas de língua materna com intuito de 

analisar o processo da interação professor/Livro Didático/aluno(s). No entanto, nos deparamos 

com a impossibilidade de investigar o objeto dessa pesquisa, por conta da ausência do LDP, 

que não havia chegado para as turmas de Ensino Médio do noturno nesse ano. 

Esperamos até que os trâmites legais da pesquisa junto ao Comitê de Ética e 

Pesquisa6 fossem realizados, para que, então, eu adentrássemos as salas de aula e iniciasse este 

estudo. Apenas no início do mês de Novembro 2014, o Livro Didático chegou para essas 

turmas, mas a professora investigada optou por utilizá-lo, apenas, no ano seguinte, visto que o 

final do ano letivo estava próximo. 

O período letivo do ano de 2015 teve início no dia 9 de março, no entanto quando 

nos direcionamos ao colégio para solicitar o horário das aulas, fomos informadas, pelo pessoal 

da secretaria, que o horário não estava pronto, que eu retornasse em outro momento, pois na 

primeira semana quase não se tem aula, uma vez que poucos alunos vão à escola e ainda há de 

se organizar algumas pendências administrativas. Na semana seguinte, compreendida entre o 

período de 16 a 20 de março, a professora M.L.M. disse que bastaria que eu iniciasse as 

observações na semana seguinte, a partir do dia 23 de março do corrente ano, porque a primeira 

semana é, fundamentalmente, compreendida por apresentação, entrega de livro, conversa 

informal sobre a disciplina e questões organizacionais (período letivo, prazos e avaliações). 

 

QUADRO 2: Distribuição das unidades no ano 2015. 

UNIDADE PERÍODO Nº DE DIAS LETIVOS 

I 09/03 a 10/05 53 

II 19/05 a 06/08 52 

III 07/08 a 17/10 52 

IV 19/10 a 17/12 43 

TOTAL 200 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Calendário escolar do Colégio, 2015. 

                                                 
6 O projeto O Processo de Interação Professor, Livro Didático e Aluno(s) no Ensino Médio, inscrito no Certificado de 

apresentação para Apreciação Ética – CAAE nº31939114.0.0000.0055, recebeu parecer favorável do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em 30 de junho de 2014. 
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O recorte da observação participante compreendeu o período de 1 (uma) unidade, 

de 09/03 a 10/05 do ano 2015, e deveria ter atendido a observação de 81 aulas (47 em uma 

turma e 34 na outra), mas por vários motivos não foi o que ocorreu. O Quadro 3 descreve a 

quantidade de aulas previstas7 e quantidade de aulas observadas8 em cada turma 

 

QUADRO 3: Descrição das turmas e quantidade de aulas previstas e observadas. 

 

Professora 

Turmas em que 

lecionou em 

2015 

Quantidade de aulas 

previstas à serem 

observadas em cada turma 

Quantidade de aulas 

observadas em cada 

turma 

M.L.M. Humanas B, 2º 

ano e 3º ano do 

Ensino Médio 

47 aulas no 2º ano (12 

aulas geminadas) 

 

34 aulas no 3º ano (6 aulas 

geminadas) 

12 aulas no 2º ano (3 

aulas geminadas) 

 

10 aulas no 3º ano (5 

aulas geminadas) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

1.3.1 Espaço e sujeitos da pesquisa 

 

O contexto natural de duas turmas de Ensino Médio, ambas no mesmo colégio e 

com a mesma professora, constitui o espaço da pesquisa. A turma do 2º ano do Ensino Médio, 

possui 49 alunos matriculados, 10 evadidos; dos 39 alunos frequentes, 87,2% (n=34) 

responderam o questionário: a turma é composta por alunos com idade compreendida entre 16 

e 44 anos de idade (cf. Gráfico 1); 70,6% (n=24) são gênero masculino e 29,4% (n=10) do 

feminino; 61,8% (n=21) receberam o Livro Didático adotado e 38,2% (n=13), não o receberam; 

73,5% (n=25) trabalham durante o dia e 26,5% (n=9) não trabalham, mas a maioria destes 

(88,9%, n= 8) optaram pelo estudo no turno noturno por que estão em busca de trabalho no 

diurno e apenas um sujeito (11,1%, n=1) não teve escolha, pois necessita fazer companhia a 

avó idosa que não tem com quem ficar durante o dia. 

 

 

 

 

 

                                                 
7A quantidade de aulas previstas foram calculadas com base no calendário escolar e a distribuição dos dias letivos. 
8A quantidade de aulas previstas não foram alcançadas por motivos vários: professores que solicitam horários, 

ausência de outros professores que fizeram com que a professora M.L.M. “subisse o horário”, paralisações, 

“enforcamento” de dias letivos que antecedem a feriados, pontos facultativos, semana de provas, festividades 

escolares (Dia das Mães, Festa Junina), atestado médico da professora regente, palestras para a comunidade escolar 

organizada pela gestão escolar e viagem da pesquisadora para apresentação de trabalho na 65ª SBPC. 
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GRÁFICO 1: Distribuição dos alunos do 2º Ano do Ensino Médio – Noturno em relação a idade. 

 
Fonte: Dados colhidos pela pesquisadora, Questionário de Pesquisa aplicado aos Alunos, 2015. 

 

A turma do 3º ano do Ensino Médio consta de 46 matriculados, mas apenas 37 são 

frequentes e 89,2% (n=33) dos alunos aceitaram responder o questionário de pesquisa. Os que 

aceitaram participar, apresentam idade compreendida entre 16 e 45 anos de idade (GRÁFICO 

II); 60,6% (n=20) são do gênero feminino e 39,4% (n=13) do masculino; 100%  (n=33) deles 

receberam o Livro Didático; 75,5% (n=25) trabalham durante o dia e 24,5% (n=8) não 

trabalham, mas a maioria destes (75% n=6) quando optaram pelo estudo no noturno estavam 

trabalhando e continuam em busca de trabalho e 25% (n=2) fizeram a opção de estudar à noite 

por julgarem se adaptar melhor as atividades desenvolvidas nesse turno. 

 

GRÁFICO 2: Distribuição dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio – Noturno em relação a idade.

 

Fonte: Dados colhidos pela pesquisadora, Questionário de Pesquisa aplicado aos Alunos, 2015. 
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A professora M.L.M. é graduada em  Letras Vernáculas, especialista em Teoria e 

Método da Língua Portuguesa, leciona há 26 anos no ensino de Língua Materna, sendo que 18 

deles no Colégio participante da pesquisa. Assume nesse colégio a carga horária semanal de 

20h/semanais e 20h/semanais em outra escola da rede particular de ensino (APÊNDICE B).  

O autores virtuais que compunham a cultura do interior da sala de aula de ambas 

turmas foram Emília Amaral, Mauro Ferreira, Ricardo Leite e Severino Antônio, autores da 

coleção Novas Palavras (Volume 2 e 3) publicado pela editora FTD e aprovado pelo Guias de 

livros didáticos PNLDP 2015 - Ensino Médio9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9Cf. AMARAL,E. et al.. Novas Palavras. Vol.2. Editora FTD, 2014. 

AMARAL,E. et al.. Novas Palavras. Vol.3. Editora FTD, 2014. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 GÊNEROS DO DISCURSO NA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Desde o final dos anos 70, no Brasil, os pensamentos de Mikhail Bakhtin passaram 

a exercer grande influência em diversos campos do conhecimento. No século atual, os 

pensamentos bakhtinianos se expandem cada vez mais por meio dos seus escritos e, também, 

do Círculo de Bakhtin10. Assim, para a execução desse projeto, os pensamentos bakhtinianos 

serão imprescindíveis. Visto que na concepção sociológica, a linguagem é o motor que articula 

e organiza as discussões (cf. BAKHTIN, 2009). 

A pluralidade das temáticas abordadas por Mikhail Bakhtin se manifesta na enorme 

quantidade de assuntos dessemelhantes dos quais ele abordou em sua obra nas distintas fases 

da vida (em parceria com o Círculo bakhtiniano): dentre os quais se destaca Estética da Criação 

Verbal, por ter sido um dos livros que mais repercutiu no Brasil, sobretudo na área Educação. 

Nesse capítulo, faremos um apanhado da concepção de Gêneros do discurso instituída por 

Bakhtin (2011). 

“Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem” (id., p.261), é com esta citação que Bakhtin inaugura o capítulo sobre os Gêneros 

do Discurso, em seu livro Estética da Criação Verbal. O autor nos remete a reflexão da 

dimensão dialógica intrínseca aos seus pensamentos e faz-nos compreender que os gêneros 

discursivos permeiam o nosso cotidiano e organizam nossa comunicação, pois em tudo que 

fazemos nos valemos de vários gêneros discursivos. 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que 

cresce e se diferencia à medida que desenvolve e se complexifica um 

determinado campo (BAKHTIN, 2011, p.262). 

                                                 
10 “Vale lembrarmos que Círculo de Bakhtin: é a expressão cunhada por pesquisadores contemporâneos para se 

referir ao grupo de intelectuais russos que se reunia regularmente no período de 1919 a 1929, do qual fizeram parte 

Bakhtin, Volochínov e Medvedev. Bakhtin faleceu em 1975, Volochínov, no final da década de 1920 e Medvedev, 

provavelmente, na década de 1940. A opção pelo nome de Bakhtin para se referir ao grupo deve-se, em certa 

medida, à autoria de algumas obras de Volochínov (Marxismo e Filosofia da linguagem, por exemplo) e 

Medvedev, atribuídas também a Bakhtin por alguns estudiosos, e pelo fato de a maioria dos textos do Círculo ser 

de autoria de Bakhtin.” (RODRIGUES; CERUTTI-RIZZATTI, 2011, p.89). 
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De acordo com os ditos desse pensador russo, Gênero é a denominação dada aos 

infinitos e inesgotáveis enunciados11 elaborados pelas diferentes esferas de comunicação da 

língua. Para ele, “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 

do discurso” (id., p.262, grifos do original). 

 

Um enunciado, para Bakhtin, é um dito (ou escrito, ou mesmo pensado) 

concreto e único, “irrepetível”, que gera significação e se vale da 

língua/linguagem para sua materialização, constituindo o discurso. Pode ser 

uma simples interjeição ou meneio de cabeça, assim como uma frase, um texto 

escrito completo ou um romance. O que define são suas fronteiras, ou seja, 

tudo que leva à alternância dos falantes (ROJO; BARBOSA, 2015, p.17). 

 

Essa é a natureza verbal comum dos gêneros a que o autor se refere: a relação 

intrínseca dos gêneros com os enunciados (vinculada à atividade social), ou seja, a natureza 

sócio ideológica e discursiva dos gêneros. Os gêneros se constituem historicamente a partir de 

novas situações de interação verbal da vida social que vão se estabilizando, relativamente, no 

interior das várias esferas sociais que determinam o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional dos enunciados. Portanto, constata-se que os gêneros estão ligados às situações 

sociais da interação e qualquer mudança na dinâmica dessa interação ocasionará mudanças no 

gênero, ou seja, “cada gênero está vinculado a uma situação social de interação típica, dentro 

de uma esfera social; tem sua finalidade discursiva, sua própria concepção de autor e 

destinatário” (RODRIGUES, 2004, p. 423). 

Os gêneros do discurso são caracterizados em dois tipos: primários e secundários. 

Os gêneros secundários surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

organizado e os gêneros primários se constituem na comunicação discursiva imediata, no 

âmbito da ideologia do cotidiano (as ideologias informais) (BAKHTIN, 2011).  

 

A diferença entre os gêneros primário e secundário (ideológicos) é 

extremamente grande e essencial, e é por isso mesmo que a natureza do 

enunciado deve ser descoberta e definida por meio da análise de ambas as 

modalidades; apenas sob essa condição a definição pode vir a ser adequada à 

natureza complexa e profunda do enunciado (e abranger  as suas facetas mais 

importantes); (id., p.264). 

 

                                                 
11Bakhtin (2010) define enunciado como unidade real da comunicação discursiva, uma vez que o discurso só existe 

na forma de enunciados concretos e singulares, pertencentes aos sujeitos discursivos de uma ou outra esfera da 

atividade. 



36 

 

A partir da concepção de enunciado, Bakhtin (2011) estabelece diferenças entre o 

enunciado e a oração. O autor destaca que o enunciado é uma unidade do discurso, é concreto, 

e a oração é uma unidade convencional da língua (sistema), um elemento abstrato. Além disso, 

o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva que não pode ser separado dos 

precedentes e nem tampouco dos subsequentes – um enunciado sempre responde outros 

enunciados que o antecederam e pressupõe uma atitude responsiva dos seus interlocutores.  Não 

se pode apagar do enunciado a sua relação com o contexto, pois ele está intimamente ligado a 

uma situação real de interação. 

Um traço constitutivo do enunciado e, assim, dos gêneros do discurso é o seu 

endereçamento, ou seja, o destinatário do enunciado, pois, conforme aponta Bakhtin (2011), 

“Cada gênero do discurso em cada campo da comunicação discursiva tem a sua concepção 

típica de destinatário que o determina como gênero.” (p.301). São questões cruciais para 

determinar a escolha do gênero enunciado, a escolha dos procedimentos composicionais e 

estilo, mas para isso faz-se necessário levar em conta quem é o destinatário. 

 

Portanto, o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua 

peculiaridade constitutiva sem a qual não há nem pode haver enunciado. As 

várias formas típicas de tal direcionamento e as diferentes concepções típicas 

de destinatários são peculiaridades constitutivas e determinantes dos 

diferentes gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p.305). 

 

Feito um breve apanhado na concepção de gênero discursivo na concepção 

bakhtiniana, compreenderemos o LDP e a Aula como gêneros do discurso através de retomadas 

conceituais e sinalizações das características que os tornam como objeto cultural, ou seja, sócio 

históricos construídos para atender as demandas da esfera escolar. 

 

2.1.1 A aula como sistema de gêneros: LDP, Plano de aula e Exercícios de Fixação 

 

De acordo com estudo previamente realizado por Bazerman (2009) um sistema de 

gêneros compreende os múltiplos gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma 

forma unificada, e também as relações padronizadas que se estabelecem na produção, 

circulação e uso desses documentos. Se pensarmos, por exemplo, na sala de aula, veremos que  

 

O conjunto de gêneros escritos por um professor de uma determinada 

disciplina pode consistir em um programa da disciplina, exercícios escritos, 

anotações pessoais sobre leituras, anotações para dar aula e planos de aula, 

questões de exames, avisos por e-mail para a turma, respostas individuais a 
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questionamentos e comentários de alunos, comentários e notas sobre produção 

escrita dos alunos, e boletins de notas ao final do semestre. Alunos dessa 

mesma disciplina teriam um conjunto de gêneros de certa forma diferente: 

anotações sobre o que foi dito nas palestras e aulas, anotações sobre as leituras, 

esclarecimentos nas fichas de trabalhos solicitados e no programa da 

disciplina, questionamentos e comentários para o professor e/ou colegas de 

turma por e-mail, anotações sobre pesquisa bibliográfica e coleta de dados 

para tarefas, rascunhos de trabalhos e cópias de trabalhos, respostas dos 

exames, carta de solicitação de revisão de nota (BAZERMAN, 2009, p.32-3). 

 

O discurso em sala de aula não é simplesmente uma conversa sobre tópicos, mas 

uma interlocução que põe em circulação significações específicas sobre objetos de ensino, cria 

interlocutores com lugares e papéis específicos, rotinas, inteiramente relacionados aos estilos 

enunciativos dos docentes que podem ou não mediar aprendizagens significativas (ROJO, 

2007b) 

Essa interlocução é escolar, e, logo, organiza-se em atividades didáticas. Estas 

atividades não se esgotam na troca de turnos ou nos padrões interativos mais 

frequentes, mas são sequencias de ações complexas, hierarquizadas, que 

envolvem diversas modalidades de linguagem e diferentes vozes, que colocam 

em cena outros textos/discursos, entre outras coisas, por meio do suporte 

semiótico material do ensino, seja ele fala/lousa/giz, seja livro didático, sejam 

outros materiais trazidos pelo professor (Id., p.346). 

 

  

Nesta perspectiva, em sala de aula, vimos que esta esfera está repleta de múltiplos 

gêneros e que este tem uma função e um propósito dentro do contexto social da comunidade 

escolar. Ele serve para realizar ações propostas pelos interlocutores e representam objetivos e 

ações específicas relativamente estáveis. E, cabe ao professor, em uma sala de aula, definir os 

gêneros e atividades a serem utilizados e a partir daí criar oportunidades e expectativas de 

aprendizagem. 

 

2.1.1.1 A discursividade do LDP 

 

Embora tenhamos a impressão de que as discussões referente ao Livro Didático de 

Português – LDP tenham se esgotado,  visto que  ele tem sido objeto de estudo desde a década  

de 6012, fato é que o seguinte questionamento ainda é polêmico: o LDP é um enunciado do 

gênero do discurso, no sentido bakhtiniano, ou um suporte de textos didatizados em gêneros 

                                                 
12 Bunzen (2005b) mostra que embora o Livro Didático tenha sido tomado como objeto de estudo de várias pesquisas, desde a 

década de 60, estas têm enfoque de cunho avaliativo, pois: “...se traçarmos o perfil metodológico e epistemológico da maioria 

desses trabalhos, observaremos que eles normalmente apresentam um caráter  essencialmente avaliativo, ou seja, procuram 

avaliar os objetos de ensino, os aspectos gráficos e metodológicos e/ou os conteúdos ideológicos veiculados nos livros didáticos 

de língua com um “olhar” de ciência moderna que busca, muitas vezes, apenas uma “vigilância epistemológica”, utilizando 

aqui o termo proposto por Chevallard (1991).” (p.11) 
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diversos? O LDP, hoje, pode ser analisado por divergentes correntes teóricas, dentre elas: a 

corrente que o analisa como suporte (cf. MARCUSCHI, 200313 e 2008) e a corrente que o 

considera um gênero discursivo (cf. BUNZEN, 2005a; SOUZA e VIANA, 2011; TEIXEIRA e 

SOUZA, 2012). Compartilhamos do pensamento que o assume como um gênero discursivo: é 

consenso, para nós e esses autores, que o LD é não somente um suporte de textos didatizados, 

mas também um gênero do discurso complexo. 

Conforme Bunzen (2005b, p. 26), “a defesa de tal posicionamento deve-se, 

principalmente, ao fato de considerarmos o conceito de gênero do discurso de base sócio 

histórica e discursiva”. Nesse sentido, o Livro Didático é visto como “uma forma/modo de 

interação verbal criado no âmbito de determinada esferas da atividade humana, constituídas 

sócio-historicamente e que reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

suas esferas de origem e circulação” (id., p.27). 

Um dos pontos que nos faz admitir o LD como um gênero discurso tem a ver com 

a função deste objeto, pois eles são os que produzem o enunciado14, no sentido bakhtiniano do 

termo, para uma determinada geração; enunciados estes, “cuja função social é re(a)presentar 

para cada geração de professores e estudantes o que é oficialmente reconhecido, autorizado 

como forma de conhecimento sobre a língua(gem) e sobre as formas de ensino-aprendizagem” 

(BUNZEN, 2005b, p.11). 

Os autores dos livros didáticos se juntam com outros agentes envolvidos no 

processo de edição para selecionar/negociar determinados objetos de ensino, elaborar os 

capítulos e apresentar conhecimentos sobre a língua materna e modos de construir o saber 

coletivamente. 

Por meio dos impressos do LDP, encontramos semiotizados e veiculados uma parte 

dos saberes escolares; esse gênero discursivo configura-se como referência daquilo que pode 

ser dito nas aulas de língua materna, visto que ele “é um locus de recontextualização do discurso 

pedagógico e um meio autorizado de transmitir, como um gênero do discurso secundário15 e 

                                                 
13“Sabemos que há quem trate o Livro Didático como gênero, mas aqui o livro será decididamente visto como suporte, com 

argumentos a serem apresentados adiante. Seguramente, o Livro Didático é um suporte bem diverso do que uma revista 

semanal. Não só os destinatários e os objetivos do Livro Didático e da revista semanal são diversos, mas também as esferas de 

atividade discursiva são outras.” (MARCUSCHI, 2003, p.14). 
 
15“Aqui é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os gêneros discursivos primários (simples) e 

secundários (complexos) – não se trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários (...) surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado (...) No processo de sua 

formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da comunicação 

discursiva imediata.” (BAKHTIN, 2011, p.263) Como se vê a divisão feita por Bakhtin leva em consideração as esferas 

comunicativas de uso da linguagem: os gêneros primários são aqueles mais ligados às esferas sociais cotidianas, enquanto que 

os secundários estão relacionados às esferas sociais de atividades mais complexas, como é o caso das escolas, das editoras e do 

PNLD. 
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não apenas como um objeto portador de textos didatizados: um suporte” (BUNZEN, 2005b, 

p.28)”. 

Está claro, para nós, que a produção do LDP são réplicas às sugestões dos 

documentos oficiais através das políticas linguísticas implícitas16. Dentro da concepção de 

linguagem que assumimos e orienta este estudo, os aspectos éticos da linguagem, como ação 

humana que afeta as relações sociais, inserem a dimensão da responsividade do autor do Livro 

Didático quando da apresentação da avaliação do livro pelo grupo de especialistas do Ministério 

da Educação, publicado no Guia de livros didáticos. Assim podemos reconhecer e extrair quais 

vozes são replicantes, quando do percurso de seleção do Livro Didático adotado pelas 

instituições de ensino. 

 

[...] na produção do LDP são replicadas as sugestões dos documentos oficiais 

e as orientações teórico-metodológicas e editoriais da avaliação oficial dos 

LDP (...). Nesse processo, está envolvido também um movimento de 

(re)construção e de (re)significação de determinados objetos que estão, muitas 

vezes, numa arena de lutas e conflitos sociais e políticos, perpassados pelos 

fios ideológicos de seus agentes de produção (TEIXEIRA, 2011, p. 6). 

 

Na filiação dos estudos bakhtinianos, ao explorar o encadeamento dialógico entre 

Livro Didático/autor/política linguística, ressaltamos que a compreensão de um 

discurso/enunciado/palavra é sempre acompanhada da atitude responsiva ativa de seu 

enunciador, com concordância ou discordância. O próprio enunciador é respondente da 

ininterrupta cadeia enunciativa, validando o princípio dialógico e a presença do outro em 

alteridades, configurando-se a compreensão responsiva ativa, em que o reconhecimento de si 

se dá pelo reconhecimento do outro. Ressaltamos, assim, esse aspecto da escrita bakhtiniana, a 

réplica e responsividade dos enunciados, da palavra em produção concreta de interação para 

extrair essas vozes, pois, segundo Bakhtin (2011), 

 

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva,  que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, 

respostas críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina 

as posições responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação 

discursiva de um dado campo da cultura. A obra é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras 

obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que lhe 

                                                 
16A PoL Implícita visa expor e/ou firmar uma língua e intervir no seu status. Por exemplo, os programas, parâmetros, 

orientações e recomendações etc, são utilizados como modo de orientar o trabalho e o currículo do professor e sempre carregam 

a concepção de ensino de língua materna, que são transmitidos ao público alvo (TORMENA, 2007, p.21).  
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respondem; ao mesmo tempo, à semelhança da réplica do diálogo, ela está 

separada daquelas pelos limites absolutos da alternância dos sujeitos do 

discurso (p. 279). 

 

Outro ponto a ser considerado para a construção de um gênero discursivo tem a ver 

com a relação dialógica autor/destinatário. Com base nos estudos bakhtinianos, apreende-se 

que todo enunciado resulta da articulação de três elementos: autor,  tema do enunciado e 

destinatário (FERREIRA, 2013). Quando, em seu texto Gêneros do discurso, Bakhtin (2010) 

estabelece comparações entre a oração (unidade da língua) e o enunciado (unidade da 

comunicação discursiva), ele afirma que o traço essencial/constitutivo do enunciado é “o seu 

direcionamento a alguém” (p.301) e apresenta os diferentes formatos de destinatário 

 

[...] pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo cotidiano, pode 

ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum campo especial 

da comunicação cultural, pode ser um público mais ou menos diferenciado, 

um povo, os contemporâneos, os correligionários, os adversários e inimigos, 

o subordinado, o chefe, o inferior, um superior, uma pessoa íntima, um 

estranho, etc.; ele também pode ser um outro totalmente indefinido, não 

concretizado (em toda sorte de enunciados monológicos de tipo emocional) 

(id., p.301). 

 

Desse modo, com base nos pressupostos bakhtinianos, apreendemos que o que 

determina a modalidade de destinatário é o campo da atividade humana e da vida a que tal 

enunciado se refere e disso dependem a composição e o estilo do enunciado. De acordo com o 

teórico russo, todo ato comunicativo pressupõe um sujeito constitutivamente duplo: o eu que 

enuncia e um tu implícito que responde (BAKHTIN, 2011).  

Todo enunciado que se destina a alguém é proferido por alguém, esse alguém é 

tratado por Bakhtin (2010) como uma espécie de autor: “Para se tornarem dialógicas, as 

relações lógicas e concreto-semânticas devem (...) materializar-se, ou seja,  (...) devem tornar-

se discurso, ou seja, enunciado, e ganhar autor, criador de dado enunciado cuja posição ela 

expressa” (p.210 – grifos do original). No mesmo texto, o autor ainda diz que podemos não 

saber nada do autor fora do enunciado, visto que a autoria de um enunciado pode ser diversa e 

que pode ser produto de apenas um sujeito ou do trabalho coletivo de pessoas.  

Vemos que o autor e o seu destinatário são partes fundamentais para a sua 

constituição de um enunciado e que, no caso do LDP, os autores são compreendidos por aqueles 

que deixam entrever sua forma composicional e seu estilo direcionados para uma geração de 

destinatários (os professores e alunos que integram a comunidade) e recepcionarão o Livro 

Didático enquanto objeto cultural no âmbito escolar.  
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As práticas de linguagem, por serem sócio históricas construídas, assumem esferas 

de atividade distintas, não são sempre as mesmas e se modificam em função do tempo e do 

espaço. Nesse sentido, se cada sociedade se organiza por conjunto de práticas que se modificam 

de lugar para lugar, período histórico para período histórico, cultura para cultura, no espaço 

escolar não é diferente, pois 

 

É na e para a instituição escola, por exemplo, que o aluno vai entrar em 

contato com certas práticas sociais: responder chamada, fazer provas, escrever 

redações, apresentar seminário etc. E também nesta e para esta esfera que 

vão surgir gêneros do discurso diversos, sempre sujeitos a mudanças, como: 

carteira de estudante, boletins, relatórios, provas, agendas escolares, aulas, 

atlas, livros de caligrafia, cartilhas, tabuadas, livros didáticos, apostilas, 

seminários etc (BUNZEN, 2005b, p.36 – grifos do original). 

 

Conforme salienta Bakhtin (2010) os gêneros discursivos são infinitos e 

inesgotáveis e, por isto, evidencia-se que os enunciados produzidos por esse objeto cultural não 

são os mesmos desde sempre, mas que esses se alteram em função do tempo, espaço e 

interlocutores (editores, documentos, professores e alunos). Esse aspecto é tratado por Viana 

(2011) quando a autora salienta que esses materiais didáticos tendem a sofrer alterações com o 

decorrer do tempo 

 

Se traçarmos o histórico17 do LD no Brasil, veremos, ao longo dos anos, quão 

grandes foram as transformações pelas quais ele passou. Essas modificações 

do LD confirmam a compreensão que devemos ter para ele quando 

consideramo-no [sic] como um objeto dinâmico e sócio-histórico, logo, um 

enunciado em gênero que passa por um acabamento discursivo (p.48). 

 

                                                 
17 “Desde o início do século XX até os anos 50, percebemos praticamente a utilização, nas escolas, de antologias e Gramáticas, 

escritas normalmente por “estudiosos autodidatas da língua e de sua Literatura, com sólida formação humanística, que a par de 

suas atividades profissionais (eram médicos, advogados, engenheiros e outros profissionais liberais) e do exercício de cargos 

públicos, que quase sempre detinham, dedicavam-se também ao ensino” (Soares 2001a: 214). Apenas em meados dos anos 50, 

a partir de uma mudança na própria configuração do sistema educacional brasileiro, observamos que os livros escolares de 

Língua Portuguesa começam a adquirir uma nova roupagem. Soares (2001a) indica alguns fatores externos que contribuíram 

para a consolidação do gênero do discurso que conhecemos hoje como LDP, como a mudança de perfil dos alunos devido à 

democratização da escola pública e um recrutamento mais amplo de professores recém-formados. Além disso, podemos apontar 

a mudança significativa no perfil de autores de livros didáticos que passam a ser produzidos por professores especialistas. 

Conforme Soares (1996:60), “talvez seja justamente a criação de Faculdades de Filosofia, nos anos 30, que explique porque, a 

partir dos anos 50, os livros didáticos para o Ensino Médio passem a ser produzidos por professores licenciados que então se 

fazem autores”. Fato que pode ser visto como um indício de como o gênero aula começou também a influenciar a própria 

estrutura e alguns aspectos discursivos do LDP. Com essa mudança no perfil dos autores, deixamos de ter apenas Gramáticas 

que não tinham um caráter puramente didático, pois não possuíam comentários pedagógicos ou atividades; ou as antologias 

que traziam apenas uma seleção de textos literários consagrados, mas sem uma preocupação com comentários, explicações, 

exercícios ou questionários. E é nessa direção que os LDPs começam, por exemplo, a incluir exercícios e a dar informações 

mais detalhadas para o professor. Inicia-se, assim, um processo de configuração didática, ainda presente em muitos manuais: 

exercícios de vocabulário, de interpretação de texto, de redação e de Gramática. As escolas “deixam”, então, de utilizar uma 

Gramática e uma coletânea de textos (seleta, antologia) e os conteúdos gramaticais e textos literários começam a conviver em 

um gênero só. O momento histórico, social e econômico fez com que houvesse uma hibridação, a nosso ver, entre os gêneros 

antologia, Gramática e aula de Língua Portuguesa na construção de um “novo” manual escolar.” (BUNZEN, 2005, p. 38-39). 
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Se tratando da noção de gênero do discurso como espaço dinâmico, em 

“permanente mobilidade, movimento e transformação” (BUNZEN, 2005b, p.38), outro ponto 

a ser considerado, além do destinatário e da esfera, na dinâmica de produção desse gênero é a 

sua capacidade de hibridização, transformação, inversão, deslocamento, tal qual verificou-se 

no percurso histórico do Livro Didático: diferentes temas, estilos e formas composicionais. 

Outro ponto que nos afasta do pensamento defendido por Marcuschi (2003, 2008) 

é o fato de assumirmos como um gênero do discurso constituído por outros textos em gêneros 

diversos e intercalados, bem como ocorre no romance: na telenovela, por exemplo, encontramos 

intercalados aos diálogos entre os personagens, canções, documentários, propagandas, notícias, 

cartas etc. Compartilhamos do pensamento de Bunzen (2005b) quando o autor instaura que 

 

É justamente o encaixamento/a intercalação de textos em gêneros diversos e 

imagens com o texto didático produzido pelos autores que lhe dá um 

alinhamento, uma unidade enunciativo-discursiva e que nos possibilita vê-lo 

como um gênero do discurso. Não podemos esquecer, por exemplo, que os 

textos em gêneros diversos que vão compor o LDP não são escolhidos ao 

acaso, mas são intencionalmente trazidos para compor as unidades didáticas 

produzidas para ensinar um determinado objeto (p.45).  

 

Em análise empenhada por Bueno (2002) em sua dissertação de mestrado, Gêneros 

da mídia impressa em livros didáticos para os 3° e 4° ciclos do Ensino Fundamental, a autora 

mostra a estrutura do Livro Didático e a relação deste com os gêneros, e chega a conclusão de 

que “não é o Livro Didático que serve de suporte para o estudo de um gênero social, mas o 

gênero social, transformado em escolar, que serve como um dos meios de o Livro Didático 

mostrar o conteúdo sacralizado como relevante”(p.150). Vejamos um fragmento das conclusões 

da autora, após análise empreendida em sua pesquisa 

 

Em nossa análise, primeiramente, vimos que os textos de gêneros da mídia 

aparecem retextualizados, ou seja, sofrem uma modificação para se 

adequarem ao LDP.  

O processo de retextualização didática dos textos de gêneros da mídia, 

conforme capítulo 4, consiste em:  

 acrescentar-lhes ilustrações ou explicações;  

 cortar-lhes partes e às vezes fazer o acréscimo de outras; 

 trocar-lhes o título;  

 não apresentá-los em colunas como aparecem em jornais ou revistas; 

 e não manter os recursos gráficos empregados em sua publicação 

original. 

Além da retextualização, encontramos também adaptações dos textos, textos 

muito antigos para exemplificar os gêneros atuais e forte preocupação em 

definir o gênero ou reduzi-lo a algumas de suas características. 
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Para melhor compreendermos essa discussão, vejamos o seguinte enunciado de um 

gênero do cotidiano, painel de publicidade de campanha de segurança no trânsito, na Figura 1, 

cuja função social “original” é conscientizar uma parcela da população brasileira, 

motoqueiros(as), sobre o uso do capacete para segurança no trânsito. 

 

FIGURA 1: Painel de publicidade da Campanha de Segurança no trânsito. 

 
FONTE: AMARAL,E. et al.. (2013a, p. 202) 

 

Convido ao leitor a perceber, através da Figura 2, que o painel publicitário 

apresentado na Figura 1, se intercalado ao gênero discursivo LDP, “pode ser abordado nas suas 

interfaces com as funções enunciativas que deseja imprimir e com os conceitos disciplinares a 

ele atinentes ” (SOUZA; VIANA, 2011, p.1). 
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FIGURA 2: Painel de publicidade intercalado no discurso autoral dos autores de LDP. 

 
Fonte: AMARAL,E. et al., (2013a, p. 202) 

 

A Figura 2 mostra a explicação do painel publicitário na relação entre a teoria e a 

prática, para tornar significativo o conhecimento linguístico construído ao longo do Capítulo 1 

da Gramática, referente as classes gramaticais, especificamente dos Pronomes. Os autores desse 

LDP iniciam a subseção didática – “Ponto de partida” – apresentando o contexto de produção 

do texto em forma de painel publicitário e em seguida eles passam a fazer uma reflexão sobre 

o emprego do pronome no enunciado do gênero apresentado, a fim de atender o objetivo 

didático de compreender a função da ambiguidade na publicidade e os efeitos causados pelo 

uso do Pronome Demonstrativo isso; por conseguinte, os autores iniciam outra subseção 

didática – “Agora é sua vez” – sugerem outro gênero intercalado ao LDP, a placa de um bar, 
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para que os alunos possam exercitar os conhecimentos construídos, num processo colaborativo 

entre os interlocutores virtuais (autores do LDP), o professor e os colegas, ao longo do capítulo. 

Portanto, vimos que o papel cultural do LDP transita todo um percurso, desde o seu 

momento de produção até a sua recepção à sala de aula e espaços pedagógicos distintos.  

 

2.1.1.2 Plano de aula como gênero escolar do discurso 

 

Com o propósito de desenvolver a sua função didática, o professor é o responsável 

por planejar, organizar, selecionar textos, dirigir e avaliar as atividades que compõem o 

processo de ensino/aprendizagem em sala de aula. O Plano de Aula é, para o professor-

mediador, parte da proposta pedagógica curricular que organiza o ensino/aprendizagem em sala 

de aula (TAKAHASHI; FERNANDES, 2004).   

 

[...] o plano é um tipo de planejamento que busca a previsão mais global para 

as atividades de uma determinada disciplina durante o período do curso 

(período letivo ou semestral) e que pode sofrer mudanças ao longo do período 

letivo por diversos fatores internos e externos (SPUDEIT, 2014).  

 

Fundamentado no plano de ensino, o professor prepara suas aulas, organiza um 

cronograma e separa o conteúdo programático em módulos para cada aula abarcando as 

atividades, procedimentos e leituras que se pretende realizar em aula ou em casa. Assim, para 

cada aula, é necessário ter um plano de aula  a fim de facilitar a sistematização das atividades e 

atingir os objetivos de ensino e aprendizagem propostos (Id.). 

Na elaboração do Plano de Aula, os professores precisam considerar o 

conhecimento do mundo, o perfil dos alunos e o projeto pedagógico da instituição, para então 

tratar de seus elementos que constituem o plano de ensino. Spudeit (2014) afirma que não há 

um modelo fixo a ser seguido, desde que apresente uma sequência coerente e os elementos 

necessários para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Partindo da concepção de que tudo o que dizemos, pensamos ou escrevemos por 

meio da língua(gem) acontece dentro de um enunciado, ou seja, é pertencente a um gênero, não 

cabe, portanto, neste espaço a discussão se o Plano de Aula é ou não um gênero discursivo. 

Embora  não encontramos nenhum material publicado que admitisse Plano de Aula da 

professora como um gênero discursivo, acolhemos como aporte teórico a mesma concepção 

dos gêneros discursivos bakhtinianos, já explicitadas nos tópicos anteriores, que admitem o 
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LDP e a Aula como tal, e agora, nos auxilia no tratamento do Roteiro de Aula como (mais um) 

gênero secundário próprio da esfera escolar.  

Compreendendo que os gêneros são infinitos e inesgotáveis e ao assumirmos o 

Plano de Aula como um gênero do discurso evidenciarmos, também, que os enunciados 

produzidos por esse objeto cultural se transformam em função do tempo, espaço e interlocutores 

(conhecimento de mundo, projeto político pedagógico da instituição e perfil dos alunos).  

É por meio da nossa atuação comunicativa nas diferentes esferas de atividades que 

enunciamos e materializamos nossos textos orais e escritos. São nessas instâncias do cotidiano 

ou de esferas mais complexas que os gêneros do discurso nos servem, pois são as formas de 

dizer relativamente estáveis em nossa sociedade. Considerando os três elementos integrantes e 

indissociáveis do gênero discursivo, a saber, tema, forma composicional e estilo, apontamos 

as regularidades do Plano de Aula que o torna conhecido e reconhecidos por nós enquanto 

gênero do discurso. 

O conteúdo temático do Plano de Aula em questão, ou seja, o assunto principal 

enunciado neste gênero é relativamente estável nessa esfera/campo: previsão dos conteúdos que 

serão dados, das atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar, e as 

formas de avaliação. Quanto à forma composicional e o estilo, que fazem ecoar o tema do 

gênero discursivo Plano de Aula, estes componentes são mais variáveis, visto que tem a ver 

com a preferência da estrutura que lhe parece mais apropriada e das escolhas linguísticas que 

são feitas pelo enunciador para dizer o que se pretende dizer/planejar, como por exemplo: 

cronograma, conteúdo temático, objetivos, procedimentos e atividades a serem realizadas. 

 

2.1.1.3 Exercícios de fixação como gênero escolar do discurso 

 

O sistema de gêneros faz parte do sistema de atividades da sala de aula. Os 

exercícios de fixação, por sua vez, integra esse sistema de atividades/gêneros discursivos que 

tem por finalidade oportunizar aos alunos a reflexão e aplicação dos conceitos das aulas 

expositivas. Mesmo que, neste, encontremos divergentes temas, formas composicionais e estilo 

(Cf. QUADROS 7 e 8) todos eles tem como objetivos didáticos avaliar como os alunos 

constroem conceitos e conhecimentos através da solução de problemas  habilidade quais as 

desenvolvidas por eles na construção do conhecimento escolar de língua materna. Esses 

exercícios visam introduzir o sujeito em uma certa área de conhecimento e dão aos alunos a 

oportunidade de responder ativamente os enunciados, outrora, ouvidos ativamente, produzindo 

eles mesmos os seus enunciados. 
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2.1.2 Projeto didático autoral da Aula: a confluência de três gêneros do discurso 

 

O ponto de partida de nossos estudos aborda a Teoria Dialógica da Linguagem – 

TDL referenciada por Bakhtin e o Círculo. Compreendemos que a linguagem não é um processo 

mecânico, neutro e estático, mas sócio histórica (construída por sujeitos em diferentes 

momentos e condições de interação) (BAKHTIN, 2009). Tudo o que os sujeitos fazem em sala 

de aula é por meio da Palavra e esta os torna sujeitos da linguagem (SOUZA; COELHO, 2012).  

A aula configura-se como modos de interação verbal constituídas sócio 

historicamente no âmbito da esfera escolar que reflete os seus modos sociais de fazer e de dizer. 

Nesse sentido, evidencia-se que a aula é um gênero do discurso, visto que ela se orientada por 

percursos interativos, em que professor, Livro Didático e aluno(s) discursivizam na sala de aula, 

através do revozeamento, apropriação e/ou refutação dos discursos alheios constitutivos da 

dialogia (BAKTHIN 2011, MATENCIO, 2001; BUNZEN, 2009).  

Os ideais bakhtinianos são os pilares para a construção do pensamento que trata o 

evento da Aula como um gênero do discurso, a exemplo de Souza (2012) que advoga que  

 

[...] a sala de aula e a aula de Língua Portuguesa são cenários discursivos, 

predominantemente constituídos de interações sociais entre sujeitos. A aula, 

enquanto evento discursivo, é o espaço por excelência de manifestações de 

pontos de vista sobre fatos do mundo e a apropriação de conhecimentos 

linguístico e não linguísticos, por meio das experiências dos sujeitos que 

constituem a sala de aula. A aula é entendida, por sua vez, como instância 

discursiva, no aporte teórico da concepção interacionista da linguagem. 

(SOUZA, 2012, p.69)  

 

Assim como no tratamento do LDP como gênero discursivo, o problema do 

enunciado e a organização tríadica (tema, estilo e construção composicional) são 

imprescindíveis na e para a construção do pensamento teórico que assume a aula como objeto 

cultural.  São esses fatores que nos leva a tipificar a aula como essa cadeia enunciativa 

plurilinguística e heteroglóssica. 

Se cada esfera/campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, a sala de aula, situada na esfera escolar, elabora a aula como gênero do 

discurso complexo, a fim de atender uma determinada função social, a função social escolar: 

desenvolver práticas de ensino-aprendizagem. Nesse âmbito, além de os interlocutores se 

valerem de outros gêneros discursivos existentes, eles produzem novos gêneros. A  aula: espaço 

fechado, constituído por um sujeito professor, normalmente, mais de um aluno e materiais 
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didáticos; esse formato de gênero mantém uma relativa regularidade, regularidade esta que pode 

ser transformada no plano ritualístico do trabalho com a linguagem na sala de aula. 

 

A aula, enquanto um gênero do discurso, é embate de enunciados, nas esferas 

da comunicação oral, escrita, e mesmo no silêncio que muitas vezes nela 

predomina. Não é necessário falar para interagir. Com essa ancoragem da 

compreensão de aula e enunciado, podemos vestir a sala de aula com as peças 

do traje dialógico bakhtiniano (SOUZA, 2012, p.71).  

 

Com tal característica, a sala de aula constitui-se como um lugar onde se desenvolve 

o processo de ensino-aprendizagem regido por decisões pedagógicas e metodológicas e como 

uma situação social, em que os atores se encontram face a face e sofrem em suas ações, 

influência recíproca uns dos outros (CAJAL, 2001). “A ideia é que, quando duas pessoas estão 

interagindo, cada uma está constantemente interpretando suas ações e as do outro, e reagindo, 

e reinterpretando, e reagindo, e reinterpretando, e reagindo...” (DELAMONT, 1983 apud 

CAJAL, 2001, p.128). 

 

2.2 DIALOGISMO E RESPONSIVIDADE ATIVA EM SALA DE AULA  

 

Todo processo de interação é investido de juízos e avaliações apreciativas e que 

toda palavra pressupõe o outro: o interlocutor e os outros discursos. A enunciação é o resultado 

da interação entre indivíduos na sociedade: em uma enunciação as palavras carregam a história 

e a ideologia de enunciações anteriores. Ao incluir uma palavra em seu discurso, o enunciador 

atribui valor à palavra do outro, que se manifesta por meio de atitudes responsivas. 

 

Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; 

eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no 

reflexo recíproco, na percepção recíproca). A justificativa não pode ser 

autojustificativa, o reconhecimento não pode ser autorreconhecimento [sic]. 

Do outro eu recebo meu nome, e este existe para os outros (autonomeação 

[sic] – impostura). É impossível também o amor a si mesmo (BAKHTIN, 

2011, p.342). 

 

Na obra Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2011) afirma que todos os diversos 

campos das atividades humanas estão ligados ao uso da linguagem, ou seja, a linguagem se 

configura como uma atividade humana por excelência. No documento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio, elenca-se um conjunto de competências que devem 

ser desenvolvidas para a garantia da qualidade do ensino-aprendizagem de nível médio, dentre 
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as quais, cito: analisar, argumentar, cooperar, sintetizar e selecionar informações a fim de que 

o aluno seja inserido nas práticas do mundo social. Sobretudo, reconhece-se nesse documento 

que essas competências só podem ser desenvolvidas através da linguagem, pois é ela que  

 

[...] permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o pensamento e as 

formas de pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a ação e os modos 

de agir. Ela é a roda inventada que movimenta o homem e é movimentada 

pelo homem. Produto e produção cultural nascida por força das práticas 

sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, destaca-se pelo seu 

caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só 

tempo. (BRASIL, 2000, p.5) 

 

O ato de comunicação tem, portanto, um caráter social, cujo produto é o enunciado. 

Bakhtin (2009) defende que “o material privilegiado da comunicação na vida cotidiana é a 

palavra” (id., p.37) que esta não é neutra e que depende do outro. Para ele, o dialogismo é 

condição do sentido do discurso e ignorar a natureza dialógica da linguagem é o mesmo que 

apagar a ligação que existe entre a linguagem e a vida, ou seja, o princípio dialógico é a 

característica essencial da linguagem, intrínseco à mesma. 

 

[...] o homem encontra-se numa relação dialógica entre o eu e tu e o outro, no 

texto. A existência está subordinada à abertura para o outro; dessa forma, 

estabelece-se uma relação de alteridade, noção, aliás, fundamental à 

compreensão de dialogismo (FILHO; TORGA, 2011). 

 

 

Bakhtin trata o diálogo como as relações que ocorrem entre interlocutores, em uma 

ação histórica e social comum, isto é, que se realiza em um tempo e local específicos, mas 

sempre mutável, devido às variações do contexto. O dialogismo é constitutivo da linguagem, 

pois mesmo entre produções monológicas observamos sempre uma relação dialógica; portanto, 

todo gênero é dialógico (BAKHTIN, 2011). A responsividade, também denominada atitude 

responsiva ativa, está expressa de forma esparsa no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(BAKHTIN, 2009) em vários momentos quando se trata da compreensão, como quando afirma 

que esta é passível de engendrar cedo ou tarde uma resposta. 

O conceito bakhtiniano de dialogismo está inteiramente vinculado ao de 

compreensão responsiva ativa. Para Bakhtin (2009) a língua é dialógica, não no sentido estrito 

do termo, mas no sentido mais abrangente, ou seja, “não apenas como a comunicação e voz 

alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal de qualquer tipo que seja.” 

(p.127). Isto significa dizer que “Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 

enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva.” 
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(BAKHTIN, 2011, p.297), ou seja, todo discurso produzido  leva em conta outros enunciados 

produzidos anteriormente e dialoga com outros que serão produzidos posteriormente.  

 

Por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo, uma obra 

científica ou filosófica), por mais concentrado que esteja no seu objeto, não 

pode deixar de ser em certa medida também uma resposta àquilo que já foi 

dito sobre dado objeto, sobre dada questão... (Id., p.298). 

 

O próprio enunciador é respondente da ininterrupta cadeia enunciativa, validando, 

assim, o princípio dialógico e a presença do outro em alteridades, configurando-se a 

compreensão responsiva ativa, em que o reconhecimento de si se dá pelo reconhecimento do 

outro. Ressaltamos, assim, esse aspecto da escrita bakhtiniana, a réplica e responsividade dos 

enunciados, da palavra em produção concreta de interação para extrair essas vozes. Uma vez 

que, segundo Bakhtin (2011)  

 

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, 

respostas críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina 

as posições responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação 

discursiva de um dado campo da cultura. A obra é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, está vinculada a outras 

obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que lhe 

respondem; ao mesmo tempo, à semelhança da réplica do diálogo, ela está 

separada daquelas pelos limites absolutos da alternância dos sujeitos do 

discurso (p. 279). 

 

A noção de compreensão ativa bakhtiniana elucida o movimento dialógico da 

enunciação, que organiza o território comum do locutor e do interlocutor. O locutor enuncia em 

função da existência real ou virtual de um interlocutor, requerendo deste uma atitude 

responsiva. Quando ouvimos/lemos uma enunciação significativa, esta nos propõe um revide: 

concordância, apreciação, ação, reformulação, refutação, apropriação etc. Compreendemos a 

enunciação, tão-somente, porque a colocamos no movimento dialógico dos enunciados, em 

confronto om os nossos próprios dizeres e com os dizeres alheios. Mas a (re)ação do ouvinte 

só é acontece se houver compreensão ativa. 

O conceito de atitude responsiva ativa oriunda das relações sociais: quando o 

ouvinte percebe o significado do discurso e ocupa ao mesmo tempo em relação a ele uma ativa 

posição responsiva, ou seja, concorda ou discorda dele, completa-o, aplica-o, prepara-se para 

usá-lo, etc. (BAKHTIN, 2011).  
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Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (Id., p.271). 

 

Portanto, responsividade ativa não se trata de responder verbal ou gestualmente ao 

discurso do outro, mas sim, de um ato dialógico mais complexo. A réplica/resposta concebida 

por Bakhtin (2011) é mais abrangente, ou seja, abarca qualquer tipo de resposta que gere 

transformação e/ou complementação do que foi ouvido ou lido pelos interlocutores. Por esta 

abrangência a responsividade pode ser manifestada de duas formas diferentes: imediata ou 

silenciosa (de efeito retardado).  

Caracteriza-se como imediata, quando a compreensão responsiva ativa do que foi 

ouvido realiza-se imediatamente na ação (por exemplo, ouve-se uma ordem militar e realiza-se 

o cumprimento da ordem ou comando entendido e aceito para execução; na conversa ou na 

discussão de algum acontecimento coditiano). E silenciosa, quando cedo ou tarde o que foi 

ouvido e ativamente entendido responde nos discursos seguintes ou na conduta do ouvinte 

(pontos de vistas, ações, visões de mundo etc.); isto é, a resposta pode se realizar não apenas 

verbalmente, mas por ações e também pode não ser imediata: “cedo ou tarde, o que foi ouvido 

e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no comportamento do ouvinte” 

(2011, p. 272). 

Em Problemas da poética de Dostoievski: 

 
 O nosso discurso da vida prática está cheio das palavras de outros. Com 

algumas delas fundimos inteiramente a nossa voz, esquecendo-nos de quem 

são; com outras reforçamos as nossas próprias palavras, aceitando aquelas 

como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras das nossas 

próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 2010, p.223). 

 

Isto quer dizer, na concepção bakhtiniana, que todo e qualquer discurso é 

atravessado pelo outro. Ninguém tem a capacidade de enunciar algo original, algo que já não 

esteja permeado por crenças, valores, ideologias alheias. “O falante não e um Adão bíblico, só 

relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira vez” 

(BAKHTIN, 2011, p.300). Pois, 

 

Em realidade, repetimos, todo enunciado, além do seu objeto, sempre 

responde (no sentido amplo da palavra) de uma forma ou de outra aos 

enunciados do outro que o antecederam. (...) Reiteramos: o enunciado é um 

elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos 
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precedentes que o determinam tanto de fora quanto de dentro, gerando nele 

atitudes responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. (Id., p.300). 

 

Isto significa dizer que todo enunciado é uma resposta a outros dizeres, e a 

interação, de maneira ampla, é o lugar de produção de sentido, ou seja, lugar de manifestação 

e produção das convivências sociais. A concepção bakhtiniana de interação extrapola a ideia de 

interação que se resume à presença física dos interlocutores, isto é, a comunicação em voz alta, 

de pessoas colocadas face a face, mas para ele toda a comunicação verbal de qualquer tipo que 

seja é considerada como forma de diálogo (BAKHTIN, 2009, p.127). 

Nas práticas escolares, especificamente no ensino/aprendizagem de língua materna 

o silêncio ou a resposta inadequada indicam que o aluno(a) não participaram ativamente do 

processo de interação em sala de aula, mas para Bakhtin, sempre existirá uma resposta ativa 

fruto dessa interação, ainda que não seja imediata. 

Auxilia ressaltar que na visão admitida pelos PCNs o que vale na construção do 

sentido em sala de aula vai muito além do “ato comunicativo superficial e imediato” (BRASIL, 

2000, p.6), visto que as competências e habilidades do alunado deverão extrapolar o âmbito 

escolar para a construção de enunciados orais/escritos nas práticas sociais. 

 

O que ocorre na sala de aula, portanto, no entorno da palavra coopera, 

colabora para que sujeitos cumpram sua tarefa no mundo, qual seja: a de 

serem sujeitos da palavra, sujeitos de linguagem (...) a sala de aula é motor 

que catalisa elementos para se pensar em novas abordagens para o ensino   

(SOUZA e COELHO, 2012, p.2). 

 

É necessário dar a voz ao aluno, fazê-lo pensar, dar-lhe oportunidades de opinar, 

encarar determinados assuntos, falar o que pensa. Conforme sugere Cardoso (2003), deve-se 

privilegiar em sala de aula a construção de sentidos por meio da interação com o outro, para 

que se forme um sujeito consciente do lugar que ocupa e de sua capacidade de interferir na 

ordem social. “O centro da relação é o espaço discursivo que fica entre ambos, o que equivale 

a dizer que o sujeito só constrói sua identidade na interação com o outro, numa relação dinâmica 

entre alteridade e identidade” (id., p.53). 

Estudos contemporâneos das práticas discursivas em sala de aula têm demonstrado 

quão importante é analisar os discursos que perpassam essa esfera discursiva, pois é em meio 

ao processo dinâmico discursivo e interativo que o conhecimento se efetiva. Apreende-se que 

“o professor deve ser o condutor privilegiado do processo de socialização dos alunos”, pois “os 
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professores não são mais os ‘detentores do saber’, mas aqueles que, conhecendo mais o 

domínio, facilitam a aprendizagem” (MATENCIO, 2001, p.206).  

Compartilhemos do pensamento bakhtiniano de que todo enunciado é de natureza 

ativamente responsiva e assumimos que, entre a réplica imediata e réplica silenciosa, a 

Responsividade ativa imediata, no contexto do processo da interação em sala de aula, é a que 

melhor surte efeito no tocante a qualidade do ensino/aprendizagem do conhecimento escolar de 

Língua Materna. “A situação formal da fala/escrita em sala de aula deve servir para o exercício 

da fala/escrita na vida social” (BRASIL, 2000, p.22). Em outras palavras, a escola deve 

instrumentalizar o aluno para o seu desempenho social na escrita/oralidade na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes da vida. 

 

2.3 PROJETO DIDÁTICO AUTORAL DA AULA: PROFESSOR, ALUNO(S), LDP E 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

Em “O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas”, capítulo da Estética da Criação Verbal, Bakhtin (2011) afirma que onde não há texto 

(escrito ou oral) não há objeto de pesquisa e pensamento. “O texto é a realidade imediata 

(realidade do pensamento e das vivências)... independente de quais sejam os objetivos de uma 

pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida”(id., p.307-308). Nosso estudo parte da análise 

do Projeto Didático Autoral do LDP e do Plano de Aula professora (esfera escrita) e segue com 

a investigação da transcrição de gravações de aula (esfera oral). 

Para a intepretação do processo discursivo da interação em sala de aula a noção de 

gesto didático é imprescindível. Compreende-se por gesto didático, as unidades de ação 

discursiva do fazer docente em sala de aula e para compreender sua dinâmica, deve-se 

considerar como as interações acontecem nesse espaço (NASCIMENTO, 2009). 

 

Os gestos didáticos ou gestos profissionais resultam da preparação das ações 

que ocorrerão em sala de aula. Para tanto, a partir de um assunto proposto para 

a aula, o professor elabora seu agir docente: como construirá seu discurso; de 

quais estratégias discursivas lançará mão; que gêneros do discurso utilizará; 

por qual enquadre optará; de que forma argumentará o assunto; que tipos de 

indagações fará para os alunos etc. O gesto didático resulta, ainda, de situações 

específicas e particulares, que possam surgir, situações do tipo improviso que 

não podem ser descartadas, quando se pensa no conhecimento enquanto uma 

construção de significados (CÓTTICA; SEIDE, 2013a). 
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Assim como todos os gêneros do discurso, a aula é construída ao se considerar os 

aspectos sociais de seus interlocutores e isso reflete no tema, na estrutura composicional e no 

estilo; daí salientarmos que uma sala de aula nunca é igual a outra, embora haja entre elas 

características estruturais comuns (ERICKSON, 2001, p. 11).  

Na sala de aula, as ações do professor “constituem certos gestos didáticos que são 

resultados da utilização situada de um gênero de atividade profissional o qual, em conjunto com 

outros gêneros de atividade, forma um sistema” (CÓTTICA; SEIDE, 2013b, p.96). Nesse 

âmbito, professor e alunos constroem uma dinâmica própria, marcada pelo conjunto de ações 

do professor, reações dos alunos às ações do professor e vice versa; “cada um interpretando e 

reinterpretando os atos próprios e os dos outros.” (CAJAL, 2001, p.128). O professor é o agente 

de controle social na sala de aula, ele tem o poder de determinar as ações dos alunos, mas apesar 

disso a interação ocorre de forma compartilhada em colaboração com os alunos e atores virtuais 

(autores do LDP e dos Exercícios de Fixação). As escolhas por parte do professor e aluno  (s) 

determinam o PDAA e revelam informações sobre eles, os interagentes, e sobre o significado 

que eles atribuem as ações que praticam e situações que participam. 

 

O professor, no momento de fazer suas escolhas, deve considerar a 

singularidade de cada contexto, bem como as condições socioculturais do 

meio em que está inserido. A ação, a partir da escolha de um gênero, deve 

atingir o educando do ponto de vista sociológico – compreendendo a função 

social – e do ponto de vista psicológico, para que entenda o porquê da 

produção do conhecimento. Quando faz isso, mesmo que o professor não 

tenha consciência de seu fazer docente, ele utiliza gestos didáticos inclusivos, 

cuja descrição é importante para que mais professores possam utilizar-se dessa 

ferramenta didática. De fato, é preciso enfatizar que a sala de aula é o espaço 

onde o professor tem um “meio” de interação e o caminho para fazer o aluno 

entender o seu lugar e importância nesse meio. Se o professor conhece uma 

variedade de gestos didáticos, ele torna-se capaz de fazer escolhas, tomadas 

de decisões até momentâneas, pois nem sempre a metodologia e os discursos 

preparados servem para situações-problema reais (CÓTTICA; SEIDE, 2013a, 

p.318). 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1 PROJETO DIDÁTICO AUTORAL DO LDP E PLANO DE AULA DA PROFESSORA 

 

Iniciaremos este capítulo fazendo uma análise do Projeto Didático Autoral dos 

volumes 2 e 3 do LDP adotado na instituição investigada. De acordo com Bunzen (2009) 

compreender a natureza discursiva do gênero LD, e o Projeto Didático Autoral deste, é 

essencial, visto que assumimos o processo de produção desse objeto como uma arena de 

conflitos e vozes sociais, políticas e epistemológicas que estão dispostos a fim de (re) construir 

e/ou (re) formular determinados objetos. 

O LDP legitima o que é oficialmente reconhecido, pelos PCNs e PNLD, como 

conhecimento sobre língua/linguagem e, por isso, os autores de LDP dialogam a fim de enunciar 

objetos de ensino que respondam aos seus interlocutores: editores, professores e alunos de uma 

dada geração e um dado nível de ensino.  

 

O LDP representa, assim, um olhar responsivo ou um ponto de vista em 

relação aos objetos de ensino selecionados e às formas legítimas de abordá-

los. Essa apreciação valorativa do autor-criador sobre os temas (no sentido 

que o termo tem na obra bakhtiniana) que compõem o enunciado vai 

determinar muito dos aspectos composicionais e estilísticos das unidades 

didáticas (...) A seleção das atividades, os textos escolhidos, a sequência dos 

movimentos discursivos, os traços enunciativos de didaticidade, o enfoque 

dado pelo texto didático a uma determinada faceta do objeto de ensino (e não 

outras) apontam para um “Projeto Didático Autoral” (ROJO, 2005) (id., p.86) 

 

É possível apreender o Projeto Didático Autoral do LDP com base no que se 

apresenta no livro pronto. A partir de sua análise, é possível conhecer os pressupostos que 

determinam a escolha dos textos contemplados na coletânea, os objetivos da obra e a maneira 

pela qual os objetos foram didatizados, a apresentação dos conteúdos temáticos e até mesmo o 

projeto gráfico editorial são reveladores do estilo didático do gênero. 

A fim de compreender o currículo prescrito pelo LDP adotado, teceremos as 

seguintes considerações a respeito dos volumes II e III da coleção Novas palavras: (i) quais 

pressupostos da coleção; (ii) quais Temas, Estrutura Composicional e Estilo empregados. 

Vejamos o Quadro 5: 
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QUADRO 4: Projeto Didático Autoral dos Volumes 2 e 3 da Coleção Novas Palavras – PNLD 2015. 

COLEÇÃO 

PROJETO 

DIDÁTICO 

AUTORAL DO LDP 

 
NOVAS PALAVRAS - PNLDP 2015 

VOLUME II E III 

 

PRESSUPOSTOS 

DA COLEÇÃO 

A utilização eficiente deste livro pressupõe a compreensão de que ele é um instrumento 

auxiliar nas aulas de Língua Portuguesa. Procuramos preservar a autonomia do professor, 

possibilitando um uso flexível do livro tanto no planejamento geral do curso quanto na 

preparação das aulas. 

 

 

TEMAS 

 

Objetivos, eixos temáticos, capítulos, atividades de leitura, propostas de discussões, 

debates livres, apresentações orais, debates interdisciplinares, debates regrados, 

encenações teatrais, leituras de poemas, contações de história, exercícios tradicionais de 

identificação e classificação gramatical e exercícios que tratam a Gramática no 

funcionamento da língua, no texto e no discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

COMPOSICIONAL 

ESTRUTURA DO 

VOLUME II 

 

 

 

 

LITERATURA 

Cap. 1 – O romantismo em Portugal 

Cap. 2 – O Romantismo no Brasil 

Cap. 3 – A prosa romântica brasileira 

Cap. 4 – O Realismo e o Naturalismo em Portugal 

Cap. 5 – O Realismo e o Naturalismo no Brasil 

Cap. 6 – O Realismo psicológico de Machado de Assis 

Cap. 7 – O Parnasianismo no Brasil 

Cap. 8 – O Simbolismo em Portugal 

Cap. 9 – O Simbolismo no Brasil 
 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Cap.1 – Pronome (1ª parte) 

Cap. 2 – Pronome (2ª parte) 

Cap. 3 – Verbo (1ª parte) 

Cap. 4 – Verbo (2ª parte) 

Cap. 5 – Palavras invariáveis 

Cap. 6 – A sintaxe / Sujeito e predicado 

Cap. 7 – Os verbos no predicado / Termos associados ao verbo 

Cap. 8 – Termos associados a nomes /Vocativo 
 

 

 

REDAÇÃO E 

LEITURA 

Cap.1 – Linguagens: entre textos, entre linhas 

Cap. 2 – O diário pessoal 

Cap. 3 – O relatório 

Cap. 4 – A resenha 

Cap. 5 - Do relato à narrativa ficcional: modos de apresentação de 

personagens  

Cap. 6 – Enredo linear e enredo não linear 

Cap. 7 – Narrador: a voz que conta a história 

Cap. 8 – A dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

COMPOSICIONAL 

ESTRUTURA DO 

VOLUME III 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

Cap. 1 – O Pré-Modernismo no Brasil 

Cap. 2 – As vanguardas artísticas europeias e o Modernismo no Brasil 

Cap. 3 – Semana de Arte Moderna 

Cap. 4 – A primeira geração modernista brasileira 

Cap. 5 – O Modernismo em Portugal e a poesia em Fernando Pessoa 

Cap. 6 – A segunda geração modernista brasileira: poesia 

Cap. 7 – A segunda geração modernista brasileira: prosa 

Cap. 8 – A terceira geração modernista brasileira 

Cap. 9 – Tendências contemporâneas da leitura de expressão portuguesa 

Cap. 10 – Tendências contemporâneas da Literatura brasileira 
 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Cap. 1 – Período composto por subordinação / Orações subordinadas 

substantivas 

Cap. 2 – Orações subordinadas adjetivas  

Cap. 3 – Orações subordinadas adverbiais 

Cap. 4 – Período composto por coordenação/ Período composto com 

coordenação e subordinação 

Cap. 5 – Concordância nominal 

Cap. 6 – Concordância verbal 

Cap. 7 – Regência verbal / Crase 

Cap. 8 – Colocação pronominal 
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REDAÇÃO E 

LEITURA 

Cap. 1 – O mundo dissertativo 

Cap. 2 – Dissertar e descrever: a delimitação do tema 

Cap. 3 – Dissertar e narrar: assumindo um ponto de vista 

Cap. 4 – A argumentação causal/ A importância dos exemplos 

Cap. 5 – A estrutura do texto dissertativo 

Cap. 6 – Estratégias lógico-expositivas 

Cap. 7 – Revisão geral 

 

 

 

 

 

ESTILO 

MODO COMO OS 

OBJETOS FORAM 

DIDATIZADOS NOS 

VOLUMES II E III 

 

 

 

 

 

LITERATURA 
Os objetos são didatizados em seções de leitura, releitura, conversas 

sobre o texto, análise, interpretação e críticas. 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

Os objetos são didatizados em seções de exposição teórica e exercícios. 

Os exercícios estão subdivididos em duas seções: Atividades e Da teoria 

à prática; a primeira é composta por exercícios que visam a fixação dos 

conceitos e terminologias apresentadas na exposição teórica e a segunda 

seção buscam estabelecer relações objetivas entre o tópico teórico 

estudado e aspectos práticos/funcionais de textos e diferentes gêneros 

do cotidiano. 
 

 

REDAÇÃO E 

LEITURA 

Os objetos são didatizados em seções de Atividades que englobam 

discussões orais e respostas redigidas, orientações de reescrita dos textos 

produzidos e procedimentos de auto avaliação, avaliação horizontal 

(com os colegas) e vertical (coordenada pelo professor) desenvolvidos 

na seção Critérios de avaliação e reelaboração. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na coleção AMARAL et al.. (Vol 1.; Vol 2.; 2013). 

 

As diferentes concepções de o que e como ensinar em Língua Portuguesa terão 

impactos sobre o modo como se constituem os temas, as formas composicionais e o estilo da 

que configuram o gênero do discurso LDP, gênero este que é transformado por seus 

interlocutores em sala de aula.  

Vejamos abaixo a configuração do gênero do discurso Plano de Aula da professora: 

 

QUADRO 5: Plano de Aula da professora M.L.M.. 

PLANO DE AULA DA PROFESSORA 

TEMA 

Objetivos, unidades programáticas, eixos temáticos, conteúdo, quantidade de horas/aula, cronograma, 

procedimentos a serem realizados em sala de aula. 

ESTILO E FORMA COMPOSICIONAL - TURMAS DO 2º ANO 

Unidade programática I unidade 

Data e quantidade de 

horas/aula 

As datas eram colocadas a cada dia no decorrer do planejamento seguidas da 

quantidade de horas/aula. 

Objetivos Desenvolver habilidades de leitura, compreensão e interpretação de textos 

(diversificados), Literatura e Gramática. 

 

Área do Conhecimento 

e Conteúdos 

Literatura -O Romantismo em Portugal 

-O Romantismo no Brasil 

Gramática -Pronome – parte I 

-Pronome – parte II 
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Fonte: Elaborado pela autora com base no Plano de Aula da professora participante da pesquisa (cf. 

ANEXO C). 

 

Verificou-se que os temas apresentados pelo LDP e pelo Plano de Aula da 

professora apresentam as seguintes divergências: os autores, do LDP investigado, trazem na 

configuração do Projeto Didático Autoral os eixos temáticos e os objetivos de ensino-

aprendizagem a serem alcançados por cada eixo, a apresentação dos capítulos e atividades 

diversificadas para cada eixo temático; enquanto o Plano de Aula da professora apresenta as 

unidades programáticas e seus respectivos objetivos, os eixos temáticos, conteúdo, quantidade 

de horas/aula, cronograma e procedimentos a serem realizados em sala de aula. 

Ao analisar o Projeto Didático Autoral do LDP (cf. Quadro 4) e do Plano de Aula 

da professora (cf. Quadro 5), averiguou-se que o LDP não admite na construção do Projeto 

didático autoral da Aula – PDAA um papel autoritário, uma vez que os comandos da 

arquitetônica propostos pelos interlocutores virtuais do LDP não são repetidos imutavelmente, 

ou seja, há diferenças na configuração da arquitetônica do Projeto do LDP e na arquitetônica 

do Plano de Aula elaborado pela professora. Isto é, a Estrutura Composicional e o Estilo 

Produção 

Textual 

-Linguagens: entre textos, entre linhas 

-O diário pessoal 

Procedimentos e 

Atividades realizadas 

Momentos de leitura silenciosa e leitura oral de textos de outras fontes, leitura de 

textos retirados do LDP adotado, propostas de atividades do LDP adotado, 

Exercícios de fixação xerografados retirados de outras fontes, atividades em grupo, 

atividades de pesquisa para casa, aulas expositivas com quadro branco, exibição de 

vídeo, correção de atividades, discussão e correção. 

ESTILO E FORMA COMPOSICIONAL - TURMAS DO 3º ANO 

Unidade programática I unidade 

Data e quantidade de 

horas/aula 

As datas eram colocadas a cada dia no decorrer do planejamento seguidas da 

quantidade de horas/aula. 

Objetivos Desenvolver habilidades de leitura, compreensão e interpretação de textos 

(diversificados), Literatura e Gramática. 

Conteúdos - Leitura, compreensão e interpretação de textos; 

- O pré-modernismo no Brasil; 

- As vanguardas artísticas e o Modernismo no Brasil; 

- Semana de Arte Moderna; 

- Conjunções coordenativas; 

- Orações coordenadas; 

- Dificuldades ortográficas; 

Procedimentos e 

Atividades realizadas 

Leituras de textos retirados de outas fontes, leitura de textos e exercícios do livro 

LDP adotado, explicação, exercícios elaborados pela professora, atividades de 

pesquisa para casa, atividades xerografadas, aula expositiva, fichamentos e correção 

de atividades . 
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empreendido no Plano de Aula da professora não está engessado ao projeto arquitetado pelos 

autores do LDP investigado. As atividades propostas pelos autores do LDP, por exemplo, não 

são adotadas pela professora como procedimentos e sequencias de atividades a serem realizadas 

na instância da aula. 

Deste modo, infere-se que a utilização do LDP na construção do PDAA não é de 

um mero recurso didático, mas de um instrumento auxiliar nas aulas de Língua Portuguesa, ou 

seja, um objeto discursivo que afeta tanto a preparação das aulas quanto o processo de interação 

desta, ou seja, o LDP não é um mero material didático gerenciado pelo professor, mas sim, um 

objeto do discurso da esfera escolar que abala a interação e a construção do conhecimento 

escolar objetivado. 

No tópico seguinte, analisar-se-á como o LDP, em confluência aos demais gêneros 

dos discurso da esfera escolar (Plano de Aula da professora e Exercícios de fixação), afetam a 

arquitetônica da construção do PDAA em prol da construção significativa do conhecimento 

escolar de Língua Materna no tocante aos eixos de Literatura e Gramática. Para isso, realizou-

se a estruturação de dois episódios de aula, ambos de aulas tradicionais de Literatura e 

Gramática, do 2º e 3º ano do Ensino Médio, ministradas pela mesma professora. Os Episódios 

de aulas possuem 352 e 179 minutos, respectivamente, e foram subdivididos, para fins de 

análise, em fragmentos. 

 

3.2 ANALISANDO PRÁTICAS DISCURSIVAS EM AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  

 

Realizaremos a análise dos fragmentos de aula da turma do 2º e 3º ano do Ensino 

Médio, tomando por base para discussão as transcrições de aula que apresentam regularidades 

entre si. A título de ilustração, apresenta-se parte da aula de Português, definida como 

Fragmento I, extraído do banco de dados da pesquisa, que focaliza o desafio proposto pela 

professora, na aula de Romantismo. 

 

Fragmento I (2º Ano) - O desafio proposto pela professora na aula de 

Romantismo 

Contexto da aula. 

23 de Março de 2015, 40 alunos presente, eles estão realizando atividades do 

LDP em sala de aula e enquanto isto a professora programa atividades para as 

próximas aulas com os alunos.  
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12. Professora: (...)18 Nós temos umas questões para corrigir do livro ... não 

foi isso? ... sobre os dois: poemas: ... aqui .. [ lembra que eu disse que ... ho-

je = 

13. A1: [A senhora falou que ia dar um tempo para gente terminar de fazer 

14. P.: = foi ... que hoje eu ia lançar um desafio para vocês? ... antes de dá 

um tempo pr/ ... quem ainda não terminou de responder as questões levanta 

as mãos por favor ... quem não terminou ((Muitos alunos levantam a mão em 

resposta positiva a pergunta feita pela professora)). 

20. P.: (...) o desafio está aqui na página ONze que eu tinha comentado com 

vocês ...é o desafio que eu disse ... na próxima aula ... quinta-feira ...nós vamos 

ter uma aula diferente... tá? Então quem tem livro ...quinta-feira não precisa 

trazer o livro ... tá? Não vou dizer o que é: ... senão mu:itos ficam em casa ... 

então ... vem só com o caderno tá bom? ... aí na SEXta-feira ... nós temos duas 

aulas na sexta-feira não é isso?  

21. A2: Na quinta que temos duas 

22. P.: Tá ... na sexta-feira ((a professora pausa por um tempo em virtude do 

barulho da turma, espaço da sala é pequeno, a turma cheia e muitas 

conversas paralelas)) eu vou começar cobrar se eu tiver que repetir o que eu 

estou falando aqui na frente ... na quinta vai trazer só o caderno que vai ser 

uma aula diferente e na sexta-feira ... nós vamos reunir os grupos ... então 

hoje ... você já pense com quem você vai ficar no trabalho que nós vamos 

fazer ... você vai ter que [ trazer/ ó:: ps::u  trazer poemas = 

23. A3: [Dupla de quantos ... professora? ((aluno com gracinha)) 

24. P.:= Dupla não ... GRUPOS:: ... Trazer POemas e mú-si-cas:: com temas 

românticos ((professora dita o que deverá ser feito enquanto anota do 

quadro: “Trazer poemas e músicas de autores diferentes com temas 

românticos (sexta-feira))) ps::iu quem não entendeu? 

25. A1: A gente pode trazer o CD de Pablo...? 

26. P.: de quê? 

27. A1: Pablo 

28. P.: não é romântico minha fia... é sofrência ... ((risos)) pode trazer ... pode 

... pode trazer porque vocês vão precisar para fazer as paródias ... pode trazer 

((ratifica para a aluna)) 

29. A3: Se ela trazer Pablo ... eu trago um litro de cachaça ((ruídos)) 

((Os alunos utilizam os últimos minutos para terminar as questões do LDP e 

a professora passa nas carteiras para dar o visto nas atividades dos que 

concluíram a atividade.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 A íntegra das transcrições apresentadas se encontram no Anexo C deste trabalho. 
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FIGURA 3: Desafio proposto pelo LDP para as aulas de Literatura – Romantismo em Portugal para o  

2º ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto didático autoral da Aula, professora M.L.M., 2015. 

 

 

 

FIGURA 4: Parte 1 do revozeamento da professora do Desafio proposto pelo LDP na pág. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AMARAL et al.. (Vol 1., 2013, p.11). 
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FIGURA 5: Parte 2 do revozeamento da professora do Desafio proposto pelo LDP na pág. 11. 

 
Fonte: Projeto didático autoral da Aula, professora M.L.M., 2015. 

 

 

Vimos no fragmento I da turma do 2º Ano que o LDP não admite, na construção do 

Plano de Aula da professora, um papel autoritário. Ou seja, a proposta do autor do Livro 

Didático não assume o fio condutor do plano de trabalho. Isto também pôde ser visto na 

construção do PDAA,  nos turnos 14 a 20 do Fragmento I, por exemplo, a professora solicita 

que a turma cumpra um desafio que está proposto na página 11 do livro.  No entanto, ao termos 

verificado se a proposta apresentada pelos autores do LDP na página 11 (cf. Figura 3) e a 

comparado com a proposta apresentada pela professora em sala de aula, através dos enunciados 

postos no quadro branco (cf. Figuras 4 e 5), constata-se que a professora admite uma atitude 

responsiva ativa com relação aos enunciados do LDP.  

Tão logo, o dado apresentado desmistifica o pensamento de que “o Livro Didático 

é a muleta do professor”, pois como se pode ver, o LDP propõe na sequência didática do desafio: 

primeiro, que os alunos pesquisem e escolham poemas de qualquer época, inclusive dos séculos 

XX e XXI, que desenvolvem o tema amor; segundo, que pesquisem músicas letras de canções 

populares amorosas; e terceiro, escrevam um texto com comentários a respeito das letras e 

poemas escolhidos a fim de roteirizar a etapa final; quarta, e última, organizar uma apresentação 

dinâmica, com fundo musical e projeção de vídeos e slides. Enquanto a professora solicita dos 

alunos o cumprimento do desafio do seguinte modo: primeiro, que formem grupos; segundo, 

que pesquisem poemas e músicas com a temática voltada para o romantismo; terceiro, que os 
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poemas e as letras das canções sejam digitadas e entregues a professora; quarto, que os alunos 

criem poemas ou música (paródia); e quinto, e último, apresentem para a turma (cf. Quadro 6).  

 

QUADRO 6: Sistematização do desafio proposto pelos autores do LDP e Revozeamento feito pela 

professora. 

Sequência Desafio proposto pelos autores do 

LDP 

Revozeamento feito pela 

professora 
1º Pesquisar e escolher poemas de qualquer 

época, inclusive dos séculos XX e XXI, que 

desenvolvem o tema amor; 

Formar grupos; 

2º Pesquisar músicas letras de canções 

populares amorosas; 

Pesquisar poemas e músicas com a 

temática voltada para o romantismo; 

3º Escrever um texto com comentários a 

respeito das letras e poemas escolhidos a 

fim de roteirizar a etapa final; 

Entregar digitadas a professora poemas e 

as letras das canções; 

4º Organizar uma apresentação dinâmica, com 

fundo musical e projeção de vídeos e slides. 

Criar poemas ou música (paródia); 

5º Nada consta. 

 

Apresentar para a turma. 

Fonte: Dados colhidos pela autora, 2015. 

 

Esta sistematização nos permite confirmar o pensamento bakhtiniano de que o livro 

é um ato de fala impresso que constitui um elemento da comunicação verbal. Na concepção de 

Soares (2002) apud Lima (2009) o papel ideal do Livro Didático em sala de aula é que este 

funcione apenas como um apoio, e não a voz do professor. Neste ínterim,  então, encontramos 

a prática real “ideal”, no tocante ao uso do LDP em sala de aula, pois a professora investigada 

não se apóia totalmente no Livro Didático, mas, sim, dialoga este ato de fala impresso carregado 

de ideologias.  

Tendo em vista que este objeto configura-se como um discurso escrito “parte 

integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio etc.” (BAKHTIN, 2009, 

p.127), as contrapalavras da professora materializam-se na atitude responsiva de captar a 

proposta do LDP e responder através das adequações executadas frente a necessidade dos seus 

pares, ou seja, dos aluno(s). Neste sentido, a professora participante desta pesquisa ora se 

apropria da proposta do LDP e ora (re) vozeia-o, amoldando as propostas às suas concepções 

metodológicas e às necessidades do público alvo, alunos do 2º ano. 

Outro ponto passível de ser analisado, no fragmento supracitado, é a efetivação da 

promessa realizada, no turno 22, pela professora: “22. P.: (...) na quinta vai trazer só o caderno 

que vai ser uma aula diferente (...)”. Vejamos o fragmento seguinte, que focaliza a aula 

diferente, prometida pela docente:  



64 

 

 

Fragmento II (2º ANO) – A aula diferente prometida pela professora 

Contexto da aula. 

Na quinta-feira, dia 26 de março de 2015, conforme anunciado pela 

professora, a aula foi diferente. A professora não revelara aos à natureza da 

atividade que pretendia realizar, a fim de que não houvesse desinteresse por 

parte dos alunos, que poderiam optar por ficar casa, visto que a maioria dos 

alunos trabalham durante o dia e muitas vezes estão cansados para o 

cumprimento do currículo escolar. A professora exibiu o filme “Lisbela e o 

Prisioneiro” dirigido por Guel Arraes do gênero comédia/romance; observou-

se que os estudantes (em geral) foram atraídos por essa produção fílmica, pois 

estavam atentos as falas e quando as cenas eram de comédia ouviam-se muitos 

risos. No decorrer do filme, os alunos surpreenderam-se com a entrada das 

merendeiras na sala de aula para a distribuição de pipocas, que foram servidas 

em copos plásticos enquanto o filme permanecia em apresentação. Para esta 

aula a professora aciona o gênero discursivo Exercícios de Fixação, um 

Roteiro de filme, que teve por objetivo levar o aluno a refletir sobre aspectos 

referentes a compreensão do filme. Cada aluno recebeu um questionário do 

roteiro do filme contendo 12 questões para serem respondidas, 

individualmente, e entregue na data marcada (cf. Figura 6). 

 

 
FIGURA 6: Roteiro do filme Lisbela e o Prisioneiro utilizado pela professora M.L.M.. 

 
Fonte: Projeto Didático Autoral da Professora, 2015. 
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O contexto de aula apresentado no Fragmento II da turma do 2º Ano mostra que no 

dia 26 de Março foi realizada a exibição do filme e entregue o Roteiro fílmico para ser 

respondido e entregue no dia 16 de Abril; mas, no entanto, apenas no dia 27 de Abril (após um 

mês) a professora solicitou aos alunos que não tivessem entregue anteriormente, o fizesse 

naquele dia, como se pode ver no Turno de fala 136: “P.: Ó:: ... Hei::(...) quem ficou de trazer 

o roteiro do filme hoje ... por favor ... estou recebendo e assinar a LISta ...” (ANEXO C). 

O Roteiro Fílmico, enquanto Exercício de fixação e Gênero escolar do discurso, é 

uma atividade repleta de possibilidades, mas a professora reduziu o cumprimento desta à nota 

e não explorou a construção de uma prática de ensino-aprendizagem em sala de aula de natureza 

dialógica. As implicações da concepção interacionista da linguagem, sustentada na Teoria 

Dialógica da Linguagem, para o trabalho pedagógico na aula de Português, recusam a noção de 

neutralidade da linguagem e da compreensão dos conteúdos como verdades prontas e fixas. 

Pois entende-se que no interior da sala de aula o processo interativo entre Professor, Materiais 

Didáticos e Aluno(s) é marcado por conflitos discursivos, situações sócio comunicativas de 

trocas e negociações.  O professor interativo concebe-se como sujeito de linguagem que 

modifica-se no contexto das situações discursivas que são criadas pelos participantes dessa 

ação.  

Assim, compreendemos que quando a professora reduz a prática do Roteiro à nota, 

reduz-se também  as possibilidades de se instaurar/provocar o polêmico em sala de aula; o 

conflito de vozes foi inibido ao passo que também inibiu-se a “capacidade do aluno de se 

constituir ouvinte e se constituir como autor da dinâmica da interlocução” (ORLANDI, 2011, 

p.33). Quando a sala de aula é palco de interações abre-se espaço para que o aprendiz possa ser 

sujeito na construção do saber. No entanto, vale ressaltar, que ainda assim, houve 

responsividade entre o aluno e o Gênero do discurso, Exercícios de Fixação (Roteiro fílmico), 

pois no instante em que o aluno realiza leituras e aciona outros conhecimentos para responder 

a solicitação da professora ele ativa responsivamente o que foi ouvido/assistido/compreendido 

da exibição do filme e faz relações com outros conhecimentos (extra)escolares construídos ao 

longo da vida e responde-os na modalidade escrita. 
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QUADRO 7: Exercícios de Fixação enquanto gênero do discurso. 

Exercício de 

Fixação 

Tema Forma 

Composicional 

Estilo 

 

Roteiro 

Fílmico  

Apreciação e a 

leitura de um filme.  

Perguntas que visam a 

construção de uma 

análise/reflexão dos 

elementos constitutivos da 

linguagem cinematográfica. 

Os objetos são didatizados em 

questões de marcar e questões abertas 

subjetivas que visam a 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Vejamos, neste instante, o fragmento III da turma do 2º Ano, que focaliza uma aula 

expositiva do conteúdo gramatical de Pronomes, e o fragmento I da turma do 3º Ano, que enfoca 

uma aula expositiva do conteúdo Conjunções Coordenativas. A fim de organizar os enunciados 

da professora, adotamos o da fonte em caixa alta negrito para sinalizar os questionamentos 

feitos pela professora sobre o conteúdo, em caixa alta ítalico, as respostas a estes 

questionamentos, sendo respondidas pela própria professora. 

 

Fragmento III (2º ANO) – Aula expositiva do conteúdo de Pronomes 

Contexto de aula. 

No dia 9 de abril de 2015, 30 alunos presente, a professora introduz em sala 

de aula o conteúdo de Gramática, Pronomes. A professora copia no quadro 

um apontamento a respeito do conteúdo de Gramática, sem consultar 

quaisquer tipos de manual ou roteiro, dá um tempo para os alunos copiarem e 

inicia a aula expositiva do conteúdo (Cf. Figura 7). 

39. P.: Ó:: ... eu não vou esperar o pessoal chegar aí não ... eu vou começar 

anotar umas coisas no quadro...que a gente vai começar trabalhar ... com 

pronome ... que é o conteúdo da primeira unidade (...)19 

49. P.: = Ó:: ...a primeira coisa que a gente tem que pensar em pronome ... 

/no primeiro ano ... vocês deveriam ter trabalhado com as outras classes 

gramaticais ... subsTANtivo ... adJEtivo ... ar::TIgo e numeRAis:: ... por que 

no primeiro ano nós trabalhamos com pronome ... verbo e as classes 

invariáveis ... advérbio ... preposição e conjunção ... na primeira unidade eu 

deixei só a classe dos pronomes 
50. P.: Ó:: pra gente poder relembrar ... é ... quando a gente aprende 

substantivo ... que o substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe ... 

aí:: depois a gente aprende/ ... PS::IU ... DEPOIS A GENTE APRENDE 

UMA CLASSE GRAMATICAL QUE ESTÁ RELACIONADA AO 

SUBSTANTIVO ... POR QUE? ... PORQUE NO MOMENTO EM QUE EU 

FOR UTILIZAR O SUBSTANTIVO EU NÃO REPETIR ... por exemplo ... 

Maria foi a feira ... Maria comprou legumes ... Maria encontrou uma amiga 

... Maria voltou para casa ... para não repetir Maria várias vezes ... que é um 

substantivo ... eu tenho uma classe gramatical que vai me a-ju-dar na 

construção do meu texto ... que é o pronome ... que nesse momento aí ... como 

Maria é:: AL-Guém:: relacionado ao discurso ... MA::-ri::-a ... é alguém de 

quem eu estou fa-lan-do ... esse Maria aí:: pode ser aí substituído por um 

pronome chamado de pro-no-me PES-SO-AL ... E ESSE PRONOME 

PESSOAL É ESSE AQUI ... PESSOAL DO CASO RETO ... POR QUE? 

                                                 
19 A íntegra das transcrições apresentadas se encontram no Anexo C deste trabalho. 
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... QUAL A FUNÇÃO DO PRONOME QUE SUBSTITUI? ... PRONOME 

QUE SUBSTITUI É AQUELE QUE FICA NO LU-GAR DÊ ... NO LUGAR 

DE SUBSTANTIVO... QUEM SÃO OS PRONOMES QUE SUBSTITUI? 

... OS RE::TOS ... OS OBLÍ:QUOS:: ... OS PRONOMES DE TRATAMENTO 

... os re::tos substituem as pessoas do discurso ... QUEM SÃO AS PESSOAS 

DO DISCURSO? ... QUANDO A GENTE FALA EM PESSOAS DO 

DISCURSO ... EU FALO DE PRIMEIRA PESSOA ... SEGUNDA PESSOA E 

TERCEIRA PESSOA ... A PRIMEIRA É A PESSOA QUE FA-LA ... EU ... eu 

sou a pessoa que FA-lo ... então E::u estou transmitindo a mensagem ... estou 

em primeira pessoa ... eu ... nós ... primeira pessoa do singular e primeira 

pessoa do pluRAL ... A PESSOA COM QUE EU FA::LO ... TU ... VÓS ... SÓ 

QUE NÓ::S:: NÃO UTILIZAMOS O TU ... NÓS UTILIZAMOS O VOCÊ:: 

(...) E O PRONOME DE TRATAMENTO EU UTILIZO PA-RA ... 

PARA QUÊ? ... PARA TAMBÉM SUBSTITUIR O SUBSTANTIVO ... 

informalmente em você ... ou forMALmente ... senhor ... senhora ... ou os 

pronomes que nós temos para indicar ... as vezes CARgos que as pessoas 

exercem ... COMO VOU ME REFERIR A ESSA PESSOA? ... COMO 

VOU ESCREVER UMA CARTA? ... UM DOCUMENTO PARA UM 

PREFE::ITO? ... [ ENTÃO EU VOU USAR VOSSA EXCELÊNCIA ... VOSSA 

SENHORIA  

51. Aluno: [Vosso ladrão  

53. P.: = ... COMO EU ME REFIRO AO PAPA? ... VOSSA SANTIDADE 

... então esses aqui estão relacionados aos pronomes pessoais ... hoje nós 

vamos ficar nos pronomes pessoais ... por quê? ... porque a gente vai 

trabalhar cada um desses aqui ((apontando para o quadro)) ... depois a gente 

vai indicar na CLAS-si-fi-cação ... porque se eu der tudo numa aula só:: ... eu 

vou ter que ficar voltando ... posseSSI::vos acompanham e substituem  MEu 

... MInha ... TEu ... TUa ... nosso ... nossa ... os demonstrativos também estão 

todos relacionados sempre a primeira segunda e terceira pessoa ... NOS 

DEMONSTRATIVOS NÓS VAMOS TRABALHAR/ ... QUAIS SÃO OS 

DEMONSTRATIVOS? ... ESTE ... ESTA ... AQUELE ... AQUELA ... MAS 

COMO EU USO? ... EU USO ES::TE PARA QUEM TÁ PERTO ... USO 

ES::SE PARA QUEM TÁ PERTO DE-LE ... USO AQUELE PARA QUEM 

ESTÁ LONGE ... [e isso eu preciso saber na hora de escrever o contexto  

52. A7: [É:: isso mesmo 

53. P.: = porque “ES::te trabalho foi entregue pelos alunos do 2º ano A” ... 

“Naquele dia eles estavam esperando o professor” ... “ESSA NOTÍCIA 

CHEGOU” ... POR QUE?/ porque  talvez ... POR QUE EU USEI ESSA E 

NÃO ESTA? ... PORQUE EU JÁ FALEI DO FATO ANTES (...) então 

quando for para a segunda uniDAde:: ... isso tem que tá aprendido ... então 

hoje nós vamos nos deter nos pes-so-ais e no LIvro ... por isso que eu pedi que 

vocês trouxessem o livro ... Porque no livro de vocês te::m ... TANto o re-su-

mo de cada um dos pronomes ... pra eu não colocar no quadro ... todos os 

pronomes pessoais ... todos os oblíquos e de tratamento ... então no livro de 

vocês tem/ na página ... vamos ver a página aqui:: ((a professora procura no 

Livro Didático)) ... [página 

54. A7: [Cento e setenta e quatro 

55. P.: = Cento e setenta e quatro a cento e setenta e sete ... [a leitura que eu 

quero que vocês façam ...  

56. A7: [quem já leu professora? 

57. P.: = Quem não tem livro senta perto de alguém até podermos 

providenciar ... mas em qualquer livro tem ... eu vou olhar depois na 

biblioteca se tem outro livros e vou emprestar vocês pra vocês estudarem ... 

tá bom? ... Ó:: como nem todos tem livros vocês podem começar fazer a 
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atividade do livro e depois terminar amanhã que nós temos apenas uma aula 

... aqui:: ó:: ((apontando para o quadro)) eu vou colocar as páginas ...  

Leiam as páginas 174 a 177 e respondam às 

questões das páginas 183 a 184 (1 a 3) 

((O restante da aula foi preenchido com o exercício do livro; nesse espaço de 

tempo nenhum dos alunos solicitaram nenhuma ajuda ou explicação da 

professora.)) 

 

 

FIGURA 7: Responsividade ativa do conteúdo Pronomes adquirido ao longo dos anos pela 

professora.

 

Fonte: Projeto Autoral da Aula, Professora M.L.M., 2015. 

 

 

Fragmento I (3º ANO) 

Contexto de aula. 

No dia 20 de Março de 2015, 33 alunos presente, a professora introduz a aula 

com a revisão do conteúdo Frase, Oração e Período e em seguida a aula aula 

expositiva do conteúdo Conjunções Coordenativas (Cf. Figuras 8 a 11). 

1. P.: Na nossa última aula ... Hei:: ... psiu :: na nossa última aula nós 

vimos ... atividade no livro ... Vimos que frase pode ser VER-BAL e 

nomiNAL ... 

2. Grupo de alunos: Não foi não ... professora 

3. P.: (...) Então nós vimos ... frase ... oração ... e período ... Vimos que uma 

frase é todo enunciado com sentido completo ... então... eu tenho que entender 

o que eu estou pronunciando ... eu tenho que entender o que estou lendo ... 

ORAção é a fra-se ver-bal ... é a frase que possui VERbo ...ou seja ... aquela 

frase que possui verbo ... se eu tenho MAIS que uma oração ... eu tenho UM? 

... período ...pode ser simples ... formado apenas por uma oração ... um verbo 

... ou uma locução verbal ... ou período composto ... que é formado por mais 

de uma oração ... quando o período é composto ... ele pode ser separado por 

vírgula ... “LU-I::-ZA COM-PROU UM CAR-RO, MAS/ MAS VEN-DEU-O 

LO-GO NO DIA SE-GUIN-TE” ((soletrava enquanto escrevia no quadro 

branco)) ... ENTÃO ... COMPROU ... VERBO ... VENDEU ... VERBO ... 

ENTÃO ... DOIS VERBOS ... DUAS ORAÇÕES ... PERÍODO 

COMPOSTO ... COMO É QUE EU SEPARO AS ORAÇÕES? ... A 
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PRIMEIRA ORAÇÃO TERMINA AQUI:: ... NA VÍRGULA ... PORQUE 

QUEM LIGOU UMA ORAÇÃO A OUTRA ... FOI A CONJUNÇÃO MAIS ... 

O ANO PASSADO NÓS FALAMOS DE CONJUNÇÃO ... QUE É UMA 

CLASSE GRAMATICAL QUE LIGA UMA PALAVRA A OUTRA ... AS 

ÚNICAS CONJUNÇÕES QUE PODEM LIGAR UMA PALAVRA A OUTRA 

É ... E OU NEM ... “LUIZA E: JOÃO” ... “CARLOS E: JOSÉ” ...OK? (...)20 

Então ...  COMO EU APRENDO A/ OU VER QUANTAS ORAÇÕES TEM 

NAQUELE PERÍODO? ... CON-TAN-DO OS:: VERBOS ... O TEXTO 

PODE TER DEZ LINHAS ... SE TIVER SÓ TRÊS VERBOS ... SÃO TRÊS 

ORAÇÕES ... tá? ... E É UM PERÍODO CHAMADO O QUÊ? ... COM-

POS-TO ... tá? ... E aí é que nós vamos entrar em período composto por 

coordenação ... mas antes de EN-tender o que é um período composto por 

coordenação ... a gente precisa re-ver as conjunções coordenativas ... que são 

cinco apenas ... que NÓS já até falamos ...  ano passado ... quem foi aluno do 

segundo ano ... aditiva ....adversativa ... conclusiva ... é ... alternativa ... e 

explicativa ... Então eu vou colocar no quadro essas conjunções ... No livro 

TEM ... mas quem quiser ... anotar o resuminho que eu vou colocar no quadro 

sobre as conjunções .... é só anotar ... (( a professora inicia a cópia do resumo 

no quadro, sem auxílio de nenhum tipo de material de apoio e enquanto isso 

os alunos copiam e conversam de outros assuntos)) 

4. P.: Ó:: ... psiu:: ((ruídos)) ... conjunção é uma cla-sse de palavras ... 

((incompreensível)) ... a gente já viu que existe várias classes de palavras ... 

e as conjunções coordenativas ... ligam as conjunções coordenadas ... O QUE 

SÃO ORAÇÕES COORDENADAS? ... ORAÇÕES COORDENADAS SÃO 

AS ORAÇÕES CHAMADAS DE ORAÇÕES INDEPENDENTES ... E O QUE 

É ORAÇÃO INDEPENDENTE? ... É QUE UMA TRANSMITE UMA 

MENSAGEM ... E A OUTRA TRANSMITE A OUTRA ... POR EXEMPLO ... 

QUANDO EU DIGO AQUI Ó:: ... “TODOS FORAM AO PARQUE” ... 

mensagem transmitida ...mas eu quis acrescentar outra informação ... “E:: 

brincaram bastante” ... Então ... duas informações ... duas orações ... PARA 

LIGAR UMA ORAÇÃO A OUTRA EU USEI UMA PALAVRA ... QUE 

PALAVRA FOI ESSA? ... “E::” ... ESSE “E:” É UMA CONJUNÇÃO ... 

EU UTILIZADO AS CONJUNÇÕES PARA LIGAR UMA ORAÇÃO ... (...) A 

CONCLUSIVA ... QUE É A ÚLTIMA ... DA IDEIA DE QUÊ? ... CON-

CLU-SÃO ... (...) É DIFERENTE? É ... “pois” para ser conclusivo tem que 

vir depois do verbo (...) Eu vou colocar aqui no quadro a página que vocês 

vão ler pra gente continuar o conteúdo amanhã ...tá? ...Só leitura ... tá? ... só 

leitura... Ó:: ... leitura ... livro .. é sobre esse assunto ... ó:: ... psiu :: ... amanhã 

nós vamos começar a trabalhar ... livro ... páginas ... duzentos e vinte a 

duzentos e vinte e três ... só leitura ... todo mundo tem livro ... né? ...  

5. P.:  (...) Então ... ó:: ... eu pedi a leitura da página duzentos e vinte e 

duzentos e vinte e três ... que fala exatamente sobre as orações coordenadas 

(...) Vou iniciar o conteúdo de orações coordenativas ... isso vai acontecer 

sempre em um período composto ... que nós vamos chamar de ...  Pe-rí-o-do 

com-pos-to por co-or-de-na-ção ... possui dois tipos de oração ... primeira 

oração ... e segunda oração ... ou terceira ... ((explica enquanto copia no 

quadro sem apoio de nenhum material)) ... mas a primeira oração ... duzentos 

e vinte ... todo mundo na página duzentos e vinte ... ó::  acompanhando... eu 

expliquei as conjunções agora eu tô falando de oração ...  na página duzentos 

e vinte eu tenho aí ó:: ... “Considere esses dois períodos simples ...” ((lê no 

livro)) ... “Em setembro caíram algumas chuvas” ... PORQUE ESSE 

PERÍODO É SIMPLES? ... PORQUE SÓ TEM UM VERBO ... [QUAL É O 

VERBO? = 

                                                 
20 A  transcrição completa desta aula se encontra no Anexo C deste trabalho. 
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6. A1: [Caíram 

7. P.: = caíram ... “O majestoso Ipê mostrou sua beleza dourada” ... só tenho 

um verbo ... [qual é o verbo? 

8.Grupo de alunos: [mostrou 

9. P.: = mostrou ... Aí juntou o primeiro período com o segundo e formou 

“Em setembro caíram algumas chuvas e o majestoso Ipê mostrou sua beleza 

dourada” ... A primeira oração ficou ... “Em setembro caíram algumas 

chuvas” ... e a segunda oração fi-co-u ... “e o majestoso Ipê mostrou sua be-

le-za dourada” ... Então eu tenho aí um período composto por co-or-de-na-

ção ... porque a segunda oração é iniciada por uma conjunção ... ENTÃO A 

PRIMEIRA ORAÇÃO SE ELA NÃO TIVER CONJUNÇÃO ... ELA É 

CHAMADA DE ORAÇÃO CO-OR-DE-NA-DA ASSINDÉTICA ... 

PORQUE É ASSINDÉTICA? ... PORQUE NÃO TEM PRESENÇA DE 

CONJUNÇÃO .... SE TIVER CONJUNÇÃO ... OU SEJA ... INICIAR POR 

UMA CONJUNÇÃO ... INICIAR POR UMA CONJUNÇÃO ... ((enquanto 

escreve no quadro)) ... INICIAR POR UMA CONJUNÇÃO É UMA ORAÇÃO 

COORDENADA SIN-DÉ-TI-CA ... aí dependendo da conjunção nós vamos 

classificar ó:: ... NÓS TEMOS CINCO TIPOS DE CONJUNÇÃO ... 

QUAIS SÃO? ... ADITIVAS ... QUÊ MAIS? ... AD-VER-SA-TI-VA .... AL-

TER-NA-TI-VA ... EX-PLI-CA-TI-VA ... E CON-CLU-SI-VA ... ((cita enquanto 

escreve no quadro)) (...) se eu digo “Nós ficamos sem aula e retornamos esta 

semana” ...eu tenho aqui um período composto por duas orações ... porque 

eu sei que são duas orações? ... [pri-mei-ra coisa que eu tenho que fazer é 

identificar o= 

10. Grupo de alunos: [verbo 

11. P.: = ver-bo ... [qual é o primeiro verbo?= 

12. Grupo de alunos: [ficamos 

13. P.: = ficamos ... [e o segundo verbo?= 

14. Grupo de alunos: =retornamos 

15. P.: =re-tor-na-mos ... ENTÃO EU TENHO DOIS VERBOS ... DUAS 

ORAÇÕES ... COMO É QUE EU VOU SEPARAR ESSAS ORAÇÕES? 
... NO/ NA CONJUNÇÃO ... ONDE COMEÇA A CONJUNÇÃO ... TERMINA 

A PRIMEIRA ORAÇÃO (...) 

16. P.: ... É isso que o livro fala da página duzentos e vinte até a duzentos e 

vinte e três que eu tinha pedido pra vocês lerem ... tem TODAS as 

classificações e exemplos para todas as classificações ... que eu tinha pedido 

pra ler na última aula que nos encontramos ... Aí hoje nós vamos fazer a 

atividade ... eu gostaria de terminar HO::-JE ... porque nós só vamos sair às 

nove e vinte ... então terminar hoje porque eu vou dá visto ... e depois eu vou 

contar as atividades  que eu vou dar nota na atividade também ... Então eu 

vou colocar aqui no quadro qual é a página e quais são as questões ... porque 

não são todas não ... viu? ... e ninguém vai enrolar não viu? ... porque se 

enrolar ... eu vou pegar o último horário  pra pagar as aulas que estou 

devendo ... 

 

 

 

17. P.: só essas questões que falei aí... viu? 

 

 

 

 

 

Exercício – págs. 226 a 228, 

questões  1,3,4 (a e b) e 5. 
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FIGURA 8: Responsividade ativa do conteúdo Frase, Oração e Período adquirido ao longo dos anos. 

 
Fonte: Projeto Autoral da Aula, Professora M.L.M., 2015. 

 

FIGURA 9: Responsividade ativa do conteúdo Conjunções Coordenativas – Parte 1. 

 
Fonte: Projeto Autoral da Aula, Professora M.L.M., 2015. 
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FIGURA 10: Responsividade ativa do conteúdo Conjunções Coordenativas – Parte 2. 

 
Fonte: Projeto Autoral da Aula, Professora M.L.M., 2015. 

 

FIGURA 11: Responsividade ativa do conteúdo Conjunções Coordenativas – Partes 3. 

 
Fonte: Projeto Autoral da Aula, Professora M.L.M., 2015. 

 

O Fragmento III do 2º Ano, composto pelos turnos de fala 39 a 57, tipifica uma aula 

em que, embora seja pouco perceptível, a compreensão responsiva ativa se faz presente de 

diferentes modos: primeiro, no apontamento sobre o conteúdo de Pronomes copiado no quadro 

branco pela professora (Cf. Figura 7); segundo, no silenciamento dos alunos quando a 

professora está expondo o conteúdo Pronomes; e, por último, na leitura e compreensão das 
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págs. 174 e 177 e respostas às atividades propostas nas págs. 183 e 184 do LDP. Esta mesma 

regularidade é vista no Fragmento I do 3º ano, nos turnos de fala 1 a 17, em que vemos: o 

apontamento sobre os conteúdos Frase, Oração e Período e Conjunções Coordenativas 

copiado no quadro branco pela professora sem o suporte de nenhum material didático (Cf. 

Figuras 8 a 11); o silenciamento dos alunos quando a professora está expondo o conteúdo; e, 

por último, na leitura e compreensão das págs. 220 a 223 e respostas às atividades propostas 

nas págs. 226 a 228 do LDP. 

Embora tenha-se verificado que a professora transpõe apontamentos sobre o 

conteúdo estudado, Pronomes, Frase, Oração e Período e Conjunções Coordenativas, no 

quadro branco sem para isso realizar quaisquer tipo de consulta à materiais didáticos, 

compreendemos que os enunciados proferidos na sua escrita não são neutros, mas sócio 

histórico construídos, visto que esta professora possui 26 anos de experiência em sala de aula –

conforme ela afirma na resposta dada a questão 3 do Questionário, “Há quanto tempo leciona?” 

– e tem uma gama de conhecimento arquivado construído, outrora, através do contato com os 

mais diversificados interlocutores (LDP, congressos, cursos de formação, apostilas etc.). 

Conforme ela ratifica em resposta a questão 18:“Como você avalia a sua prática pedagógica?” 

(APÊNDICE B): 

 

Professora entrevistada - Depois de 26 anos em sala de aula, adquiri muita 

experiência e habilidade em vários aspectos da prática pedagógica. Mas, 

penso que a cada dia crescemos e devemos nos aperfeiçoar para fazer sempre 

o melhor, visando o ensinar e aprender. É um processo diário. (M.L.M., 

professor de LM, 26 anos de experiência.) 

 

Assim, admitimos que, a linguagem é por natureza dialógica, pois mesmo que os 

enunciados proferidos nos fragmentos III (2º Ano) e I (3º Ano) aparentem ser monológicos, 

“todo discurso (...) é arena, lugar de enfrentamento, de presença do outro, não se podendo pois 

conceber um discurso monológico no sentido de discurso que neutralize todas as vozes (...) 

mesmo que seja a impressão causada pela materialidade do texto” (SOBRAL, 2009, p.37). Isto 

é, embora os turnos de fala da professora sejam longos, observamos a presença de atividades 

dialógicas e produções responsivas ativas, embora estas responsividades apresentem-se de 

divergentes modos, tal qual sugere os estudos bakhtinianos: 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma gera 

obrigatoriedade: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do 
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significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 

compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 

subsequente resposta em voz real alta. É claro que nem sempre ocorre 

imediatamente a seguinte reposta em voz alta ao enunciado logo depois de 

pronunciado: a compreensão ativamente responsiva do ouvido (por exemplo, 

de uma ordem militar) pode realizar-se imediatamente na ação (o 

cumprimento da ordem ou comando entendido aceitos para execução), pode 

permanecer de quando em quando como compreensão responsiva silenciosa 

(alguns gêneros discursivos foram concebidos apenas para tal compreensão, 

por exemplo, os gêneros líricos), mas isto, por assim dizer, é uma 

compreensão responsiva de efeito retardado: cedo ou tarde, o que foi ouvido 

e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento dos ouvintes (BAKHTIN, 2011, p. 271-272). 

 

Visto que “Cada enunciado é pleno em ecos e ressonâncias de outros enunciados 

com os quais  está ligado pela identidade da esfera da comunicação discursiva” (Bakhtin, 2011, 

p.297), é neste ponto que reside nossa atenção ao analisar o primeiro modo de manifestação da 

compreensão ativa, pois os enunciados ditos pela professora são repetições, ecos de outros 

enunciados, que formam uma rede de enunciados: o interdiscurso. Assim, a enunciação não 

parte de um sujeito individual, mas, é produto da interação. Em outras palavras, a professora, 

enquanto locutora, não é um “Adão bíblico”, senhora do seu dizer; mas seus enunciados fazem 

ecoar sempre as vozes de “outros” em seus dizeres. Portanto, a origem dos dizeres da docente 

não são delas mesma, mas de outros discursos.   Pois 

 

[...] toda relação dialogal implica necessariamente a alteridade e em que a toda 

expressão enunciativa (mesmo quando de efeito retardado em relação a uma 

expressão anterior) corresponde sempre uma atitude responsiva ativa prévia, 

dando conta de um contexto pragmático, interacional e enunciativo-

responsivo, enquanto pressuposto de linguagem e de sujeitos de linguagem 

em relação. A amplitude desse contexto é sempre variável e inclui tanto um 

diálogo real entre dois interlocutores concretos quanto um diálogo entre 

teorias, obras, épocas, culturas, paradigmas... A escuta ativa e compreensiva 

leva, mais cedo ou mais tarde, a réplicas multifacetadas, plurais, que 

integrarão o fluxo dialógico, participando de sua composição (AXT, 2006, p. 

257). 

 

Portanto, a ação da professora de copiar o apontamento do conteúdo no quadro é 

reposta aos enunciados ouvidos ativamente ao longo de sua formação docente, pois esta 

responde ao que foi ouvido e ativamente entendido, outrora, através dos enunciados e gestos 

didáticos que compõem o processo interacional do PDAA – apontamentos enunciados no 

quadro branco e explicações nas aulas expositivas. Este mesmo tipo de responsividade, ativa 

silenciosa, é verificada, também, no instante em que os alunos silenciam enquanto a professora 

expõe o conteúdo da aula. 
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Visualizamos que os turnos de fala da professora são longos e nenhum espaço é 

deixado para que os alunos exerçam a responsividade ativa imediata. Convido o leitor a retornar 

aos turnos 50 e 53 (Fragmento III – 2º Ano) e do mesmo modo, o façam aos turnos 3,4,5,9 e 15 

(Fragmento I – 3º Ano) a fim de detectar, em letras verdes, os questionamentos feitos pela 

professora sobre o conteúdo e em letras laranjas, as respostas a estes questionamentos sendo 

respondidas por ela mesma. Como se vê por exemplo, em: “50. P.: (...) DEPOIS A GENTE 

APRENDE UMA CLASSE GRAMATICAL QUE ESTÁ RELACIONADA AO 

SUBSTANTIVO ... POR QUE? ... PORQUE NO MOMENTO EM QUE EU FOR UTILIZAR 

O SUBSTANTIVO EU NÃO REPETIR” (...) ESSE MARIA AÍ:: PODE SER AÍ SUBSTITUÍDO POR 

UM PRONOME CHAMADO DE PRO-NO-ME PES-SO-AL ... E ESSE PRONOME PESSOAL É 

ESSE AQUI ... PESSOAL DO CASO RETO ... POR QUE? ... QUAL A FUNÇÃO DO 

PRONOME QUE SUBSTITUI? ... PRONOME QUE SUBSTITUI É AQUELE QUE FICA NO 

LU-GAR DÊ ... NO LUGAR DE SUBSTANTIVO... QUEM SÃO OS PRONOMES QUE 

SUBSTITUI? ... OS RE::TOS ... OS OBLÍ:QUOS:: ... OS PRONOMES DE TRATAMENTO ... 

OS RE::TOS SUBSTITUEM AS PESSOAS DO DISCURSO ... QUEM SÃO AS PESSOAS DO 

DISCURSO? ... QUANDO A GENTE FALA EM PESSOAS DO DISCURSO ... EU FALO DE 

PRIMEIRA PESSOA ... SEGUNDA PESSOA E TERCEIRA PESSOA ... A PRIMEIRA É A 

PESSOA QUE FA-LA ... EU (...) A PESSOA COM QUE EU FA::LO ... TU ... VÓS ... SÓ QUE 

NÓ::S:: NÃO UTILIZAMOS O TU ... NÓS UTILIZAMOS O VOCÊ:: (...)” E EM “4. P.: (...) O 

QUE SÃO ORAÇÕES COORDENADAS? ... ORAÇÕES COORDENADAS SÃO AS 

ORAÇÕES CHAMADAS DE ORAÇÕES INDEPENDENTES ... E O QUE É ORAÇÃO 

INDEPENDENTE? ... É QUE UMA TRANSMITE UMA MENSAGEM ... E A OUTRA 

TRANSMITE A OUTRA ... POR EXEMPLO ... QUANDO EU DIGO AQUI Ó:: ... “TODOS 

FORAM AO PARQUE” ... MENSAGEM TRANSMITIDA ...MAS EU QUIS ACRESCENTAR 

OUTRA INFORMAÇÃO ... “E:: BRINCARAM BASTANTE” ... ENTÃO ... DUAS 

INFORMAÇÕES ... DUAS ORAÇÕES ... PARA LIGAR UMA ORAÇÃO A OUTRA EU USEI 

UMA PALAVRA ... QUE PALAVRA FOI ESSA? ... “E::” ... ESSE “E:” É UMA 

CONJUNÇÃO ... EU UTILIZADO AS CONJUNÇÕES PARA LIGAR UMA ORAÇÃO ... (...) A 

CONCLUSIVA ... QUE É A ÚLTIMA ... DA IDEIA DE QUÊ? ... CON-CLU-SÃO ... (...) É 

DIFERENTE? É ...”. 

Os fragmentos apresentados mostram a regularidade apresentada no conjunto de 

aulas transcritas da presença da estratégia metodológica de Perguntas retóricas. Estudo 

realizado por Carvalho (2012) apud Rodrigues et al. (2015) elenca os diferentes tipos de 
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perguntas que podem ser feitas pelos professores aos alunos, perguntas essas que exigem 

respostas diferentes, e nem sempre representam um exercício ao raciocínio: 

 

Perguntas Retóricas: aquelas que não são para responder, mas para uma 

forma de exposição do professor, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. 

Perguntas Sem sentido: são aquelas para acalmar a consciência do professor 

e geralmente são feitas no final de alguma apresentação, “Preciso repetir?”, 

“Está claro para vocês?”. 

Perguntas de Complementaridade: são aquelas em aque o professor inicia 

uma frase e os alunos complementam, por exemplo: “Água mole em pedra 

dura...?” Os alunos: “tanto bate até que fura”, com isso dá a entender que toda 

a turma está raciocinando. 

Perguntas com somente duas possibilidades de respostas: são aquelas que 

sempre o aluno escolherá uma resposta ou a outra: sim ou não, certo ou errado, 

quente ou frio. 

Perguntas que levam o aluno a raciocinar: são aquelas mais inferenciais 

que precisam de certo tempo para responder, para isso o aluno precisa 

raciocinar sobre os conteúdos que aprendeu (p.4 – grifos dos autores). 

 

Admitimos que o processo de ensino e a aprendizagem possui dois atores 

principais: o professor e o aluno e que a interação entre estes dois atores é primordial neste 

processo; e, embora, as perguntas reflexivas sobre o conteúdo em exposição sejam respondidas 

pela própria professora, que “não deixa espaços” para que os alunos a respondam, compreende-

se que este gesto didático caracteriza-se como um tipo de estratégia metodológica adotada pela 

professora que configura, assim, o PDAA. 

Neste sentido, Cury (2003, p.127) afirma “a exposição interrogada gera a dúvida, a 

dúvida gera o estresse positivo, e este estresse abre as janelas da inteligência. Assim formamos 

pensadores, e não repetidores de informações”. As perguntas retóricas/o ato de perguntar no 

discurso da sala de aula é uma estratégia interrogativa imprescindível aos gestos didáticos do 

professor, que pode ser utilizada para desenvolver o assunto abordado e também para interagir 

com o aluno, levando-o a questionar e a refletir sobre um determinado assunto. Contudo, isso 

só é possível se o professor abrir espaço para questionamentos e discussões durante a aula 

(SANTOS et al., 2012). 

A professora oportuniza e abre espaço para a Palavra dos alunos, nos turnos 55 e 

57, quando ela solicita que eles realizem a leitura  das páginas 174 e 177 e respondam as 

questões 1 a 3 das págs. 183 e 184 (Fragmento III – 2º Ano) e nos turnos 4 e 6, em que solicita-

se a leitura e compreensão das págs. 220 a 223 e respostas às atividades propostas nas págs. 

226 a 228 do LDP (Fragmento I – 3º Ano). Neste sentido  vê-se que no momento da exposição 

da aula, o tipo de responsividade que ocorre para os alunos é a silenciosa, pois no instante da 
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aula eles estão realizando a escuta ativa e compreensiva que é complementada na leitura do 

LDP e respondida em forma de réplica ativa imediata no instante em que respondem as 

atividades propostas pelos autores do LDP e selecionadas pelo professor-mediador do 

ensino/aprendizagem.  

A interação dos aluno(s) com o LDP confirma a hipótese bakhtiniana de que o livro 

é um ato de fala impresso que participa ativamente da comunicação verbal. Pois no instante da 

leitura e resolução das questões propostas, espera-se que os alunos o estudem a fundo, o 

comentem, critiquem, o respondam, refutem etc.. 

A professora é a principal mediadora do processo de ensino/aprendizagem em sala 

de aula e é, também ela, quem media interação dos aluno(s) com os materiais didáticos (LDP e 

Exercícios de Fixação). Este dado fica ainda mais claro, se observamos os dados colhidos da 

questão 10 do questionário aplicado aos alunos do 2º e  3º anos do Ensino Médio: “Como você 

interage com o livro de Língua Portuguesa?”, em que os dados indicam que a maior parte dos 

alunos do 2º e 3º ano, respectivamente, apenas leem o LDP quando o professor solicita alguma 

atividade (73%) e (63%) conforme apresenta os Gráficos 1 e 2: 

 

 

GRÁFICO 3: Porcentagem das respostas da Questão 10 – turma do 2º ano. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 

 

 

 

 

3% 6%

73%

18%

Como você interage com o livro de Língua 
Portuguesa? - 2º ano

Não leio o livro didático em
nenhum momento, porque não o
acho interessante.

Não leio o livro didático em
nenhum momento, porque não
tenho tempo.

Apenas leio o livro didático
quando o professor solicita
alguma atividade.

Costumo ler o livro didático no
ambiente escolar e fora dele, por
curiosidade.
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GRÁFICO 4: Porcentagem das respostas da Questão 10 – turma do 3º ano. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

De acordo com Bazerman (2004) apud Rojo (2007a) “...numa sala de aula, o 

trabalho de um professor frequentemente serve para definir gêneros e atividades, e fazendo isso, 

criar oportunidades e expectativas de aprendizagem” (p.347). O papel do professor, portanto é 

o de planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo 

dentro da classe, incentivar os alunos para o estudo, ou seja, o professor dirige as atividades de 

aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem. 

Não há ensino verdadeiro se os alunos não desenvolvem suas capacidades e habilidades 

mentais, se não assimilam pessoal e ativamente os conhecimentos ou se não dão conta de aplicá-

los, seja nos exercícios feitos em classe, seja na prática da vida.  

O LD deve é apenas um dos objetos discursivos do sistema de gêneros que 

permeiam a prática em sala de aula, compreende-se que o projeto didático autoral da Aula  

 

[...] precisa ser ampliado com exercícios, sugestões de atividades e consultas 

a outras bibliografias que contemplem a realidade local do alunado. Além 

disso, é necessário que o professor esteja em constante atualização, 

pesquisando bibliografias várias e consultando outros meios que lhe 

possibilitem consolidar os conhecimentos (VERCEZE; SILVINO, 2008, 

p.100). 

 

O Fragmento IV (2º Ano) e o Fragmento II (3º Ano) focaliza as propostas de 

Exercícios de Fixação solicitadas pela professora para o conteúdo de, respectivamente, 

Gramática e Literatura. 

 

 

3%

18%

64%

15%

Como você interage com o livro de Língua 
Portuguesa? - 3º ano

Não leio o livro didático em
nenhum momento, porque não
o acho interessante.

Não leio o livro didático em
nenhum momento, porque não
tenho tempo.

Apenas leio o livro didático
quando o professor solicita
alguma atividade.

Costumo ler o livro didático no
ambiente escolar e fora dele,
por curiosidade.
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Fragmento IV (2º ANO) – Exercício de Fixação e Correção desta 

atividade. 

Contexto de aula. 

Na aula do dia 13 de abril de 2015 a turma possuía o total de 46 alunos 

matriculados e 37 presentes nessa aula. A professora produziu um material de 

apoio para melhor fixação do conteúdo de Gramática, Pronomes, para ser 

respondido em grupo de cinco (5) ou 6 (seis) componentes (Cf. FIGURAS 12 

e 13). 

59. Professora: Hoje nós só temos uma aula não é? ... PS::i::u ... Ó:: ... 

PS::i::u ... Nós só tem/ PS::i::u ... nós só temos uma aula hoje ... então como 

nós trabalha/ nós falamos na aula passada sobre pronomes pessoais:: ... eu 

preparei uma atividade ... vocês só terão que resPONder no caderno 

AmpliANdo:: ... é:: ... o conceito e a classificação dos pronomes pessoais:: ... 

certo? ... então as primeiras questão são de marcar ... então vocês vão 

APEnas:: colocar a resposta certa no caderno ... só a última questão que é de 

responder ... eu que::ro sete grupos de CINco pessoas ... rapidinho aí:: ... é 

oito grupos 

60. Gr. A.: Pode fazer de seis? 

61. P.: PO::de ... seis é o máximo  

((Muito barulho e dispersão da turma; um aluno questiona a professora sobre 

a possibilidade de haver mais de uma alternativa correta nas questões das 

atividades)) 

62. P.: PriMEIra questão só uma alternativa ... segunda questão ... a 

MES::ma coi::sa ... tá? ... a resposta é só letra ... por exemplo ó:: ... PS::i::u 

... QUEStão um ... resposta le::tra:: ou A ou B ou C ou D ou E ... porque todas 

as letras tem as palavras/ os pronomes que preenchem todas ... só é uma letra 

a resposta ... ou A ou B ou C ou D ou E 
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FIGURA 12: Atividade em grupo proposta pela professora M.L.M. sobre Pronomes – Parte 1.

 
Fonte: Exercícios de fixação, 2015. 
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FIGURA 13: Atividade em grupo proposta pela professora M.L.M. sobre Pronomes – Parte 2. 

 
Fonte: Exercícios de fixação, 2015. 

 

 
Contexto de aula. 

Enquanto os alunos respondem as atividades a professora passa pelos grupos 

auxiliando nas possíveis dúvidas. No entanto, por conta dos ruídos não foi 

possível que a pesquisadora acompanhasse a maior parte dos diálogos 

realizados entre professora-alunos e alunos-alunos. 

 

67. A10: Ô:: ((chama o colega por um apelido e pede ajuda para a atividade)) 

68. P.: Dá  a resposta não ((brinca a professora)) 

69. A7: Você usa o contexto ... a única coisa/ tipo assim ó:: ... me dá aí ((pede 

a folha de atividade)) ... deixa eu vê aqui ó :: ... “Eles chegaram antes de 

mim.”... “Há algum trabalho para mim?” ... “Ele pediu para eu elaborar 

alguns exercícios;” ... “Para mim... viajar de trem é uma aventura deliciosa” 
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... ((Lê a atividade da folha completando as lacunas com o “eu” ou “mim”)) ... 

PRONto ...[ você tem que vê se mim ...= 

70. A10: [Ô:: véi ... você ajudou muito 

71. A7: = Eu li aqui ó:: ... quer vê ... aqui ó:: primeira pessoa do singular ... 

eu ... mim ... contigo ... sendo que ó:: aí moço ó:: ... aí ... aí ... PRONOME ... 

PROnome ... pronome RE-to MOço ... [a professora faLOU = 

72. P.: [Aprendeu a AUla ... graças a Deus... está dando aula pra o Outro:: 

... ó:: que coisa boa... já posso até fechar a unidade feliz:: 

73. A7: =... é a primeira ... segunda ... e terceira PES-SO-A ... assim ó:: eu e 

você conversando aqui a gente tá usando só pronome reto ... que no caso é 

((ruídos)) aí:: você Entendeu né? ... aí você tem que ver se a frase tá ((ruídos)) 

você bota aqui a sua vida pô ... ((ruídos)) [que a gente aprendeu lá na 

primeira série ... = 

74. A10: [A gente não ... eu não tava lá mais você  

75. A7: = é isso Moço:: ... primeira pessoa do singular ... eu... tu ... ele ... nós 

... vós ... eles ... é isso moço:: a gente aprendeu lá desde quando não sabia 

nada ... Aqui ó:: o quadro geral dos pronomes pessoais ó:: ... caso Reto ... e 

aqui é com preposição ((apontando para o livro))... mas não entra nessa onda 

NÃO ... por que preposição vai ter que entrar em outra coisa ... outra coisa 

assim ... mais ou menos a mesma só que ... tipo ... só mais um pouquinho ... 

né? ((a fala do interlocutor de Samuel por vezes não é compreensível, pois ele 

fala muito baixo)) 

76. A7: Moço:: eu quero logo é terminar esse TER-ceiro Moço ... Deus 

abençoar aí::... ENtrar num curso superior aí:: e aí ir só pra frente ... 

caranguejo é que anda para trá::s 

((Os alunos continuam respondendo as questões da folha e ao refletirem sobre 

a questão número 2)) 

77. A7: “Meu amigo, o diretor quer falar conTIgo;” ... aqui ó:: aí você tem 

que ver a regra ... aqui ó:: ... aí você vem aqui:: ((apontando a página no 

Livro Didático)) ... pronomes pessoais do CAso ... REto ...  grupo dois ... 

((ruídos)) ... entenDEU? ... “Meu amigo,/ MEU ... não é nada ... amigo ... 

Nada ... diretor ... diretor é o SUjeito ... quer falar consigo ((ruídos)) ... você 

tá ligado que tudo vem numa oração ... eu tô achando que é a letra a ... “Você 

não pode ir sem eu;” ... porque é duas pessoas conversando ... um é sujeito o 

outro é complemento ... você não pode dizer “Você não pode ir sem / sem eu” 

... o complemento. 

((Samuel confirma com a professora se a questão está correta)) 

78. A7: ProfeSSOra ... a letra A aqui ... é a única que é pronome pessoal ... 

né? ... você não pode ir comi/ sem eu ... 

79. P.: “sem eu” ...  “sem mim” ... né? 

80. A7: Não ... eu quero “sem eu” mesmo 

81. P.: Depois de preposição é o quê? ... [tá pedindo a COrreta= 

82. A7: [Pois é ... A COrreta ... 

83. P.: Então ... a primeira tá errada ... “sem MIM”...  

84. A7: Ah...  ((a professora continua a chamada e Samuel se volta para os 

colegas com outra explicação)) depois de preposição ... tá vendo? ... por isso 

que eu falei da preposição ó:: ... tem que ser do caso oblíquo ... esse aqui é o 

REto ... ((ruídos)) ah não MOço ... tá pedindo pra ser / ah não ... tá pedindo 

pra ser::/ tá pedindo pra do caso oblíquo ... ((ruídos)) ... eu não sei é de NAda 

... bora fazer o seGUINte ... bora dá uma li-di-nha ... com CALma e bora 

INterPREtar e ENtender o que a professora QUER ... “Assinale a única frase 

correta quando ao uso do pronome pessoal” ... ((ruídos)) 

((O aluno C direciona-se a professora para tirar dúvidas e aponta para a 

questão número 4)) 

85. A7: Professora, estamos na dúvida entre a B e a E ...é a B né professora? 



83 

 

86. A11: É a E ... professora. 

87. P.: É ... ó:: aqui você analisa assim ... antes de verbo no infinitivo você 

usa EU ... então “Era para EU ...” ... então essa tá fora ... essa tá fora...essa 

tá fora ... então vai ser essa ou essa ... “Falar ontem com ele ... com ele/ ... 

mas não O encontrei ... encontrei quem? ...quem encontra ... encontra o quê? 

... encontrou quem? ... encontrou ELE ... Ele é substituído por O ... Agora ... 

quando se diz assim ... “Entreguei um presente a ela” ... entreGUEI-LHE:: 

...porque? ... porque A ELA tem preposição ... então só pode ser essa ...[então 

entreguei tem preposição ...  então entreguei-lhe um presente ...= (...) 

 
Contexto da aula. 

Na aula do dia 4 de Maio de 2015 a professora realiza a correção oral da 

atividade em grupo realizada em sala de aula no dia 13 de Abril.  

117. P.: (...) eu vou corrigir a minha atividade sobre pronome que passei em 

grupo ... (...) ó:: ... a primeira questão ... ó:: ... psiu:: ... a primeira questão ... 

“Eles chegaram antes de mim” ... “Há algum trabalho para eu fazer” ...”Ele 

pediu para eu elaborar alguns exercícios” ... “Para mim, viajar de trem é 

uma aventura deliciosa” ... Então ... primeira questão ... LE-tra E ... aí vocês 

preencham com a letra ... ((muitos ruídos)) ... tudo que trabalharmos amanhã 

... se-ma-na que vem ... na outra ... é o que vai cair na avaliação do dia Onze 

...tá? (...) [“Assinale a única frase correta quanto ao uso dos pronomes 

pessoais:”= 

118. A1: [Letra E 

119. P.: = LE-tra E ... “Para mim ... jogador de futebol tem que ter RA-ça”  

... então ... dois ... LE-tra E ... só lembrando ... antes de passar pa-ra a ter-

cei-ra questão ... antes de passar para a terceira questão ... um DEtalhe ... 

E::U ... PRO-no-me reto ... quando eu tenho de-pois do proNOme o verbo no 

in-fi-ni-ti-vo ... eu devo usar o pronome RE-TO ... nunca muda ... “isso é para 

mim fazer” ... está totalmente incorreto para a norma CULta ... “isso é para 

eu fazer” ... “isso é para eu pegar” ... “este assunto é para eu estudar” ... 

agora “este livro é para MIM” ... final de frase ... depois de preposição ... aí 

eu vou usar mim ... agora se vier logo depois do verbo no Infinitivo ...que é o 

verbo terminado em ‘Erri:: ... no infinitivo ... ENtão ... “Es-se tra-ba-lho é 

pa-ra eu fa-zer” e nunca “pa-ra mim fa-zer” ... agora se eu dissesse ... “Es-

se tra-ba-lho é para mim?” ... ((ruídos)) (...) “Assinale a alternativa incorreta 

em relação ao uso do pronome pessoal:” ... nós temos:: ... um problema nessa 

questão ... a LE-tra B “Nada mais há entre eu e ti” ... pode ser “entre eu e ti” 

e mim ... não pode ser “entre mim e ti” ... tem que ser “mim e ti” ... então 

quem marcou a B está certa e quem marcou a C também está certa ... B ou C 

... B ou C ... QUARta questão ... “Era pra EU fa-LAR COM ELE ontem ... mas 

não O encontre::i em parte alguma” ... [LE-tra ... 

120. A1: [Letra B 

121. P.: = LE-tra E ... QUA-tro ... Le-tra E ... o verbo encontrar é um verbo 

que pede complemento sem preposição ... encontrei quem? ... encontrei Ele ... 

então o pronome que substitui Ele é O:: ... agora se fosse ... o verbo DAR ... 

[quem dar:: ... dá alguma coisa a alguém= 

122. A10: [Eu não dou nada a ninguém 

123. P.: = dar o quê ... a quem? ... “Dei o presente a ele” ... “Dei-LHE o 

presente” ... aí poderia usar o LHE ... que é o caso do verbo dar ... mas o 

verbo encontrar ... encontrei quem? ... E-le ... O:: ... então o O:: substitui ELE 

... e LHE substitui A ELE ... então não poderia ser a questão que tem o LHE 

... porque encontrar é verbo que pede o complemento sem preposição ... e 

LHE é o pronome que completa o verbo com preposição ... então podia ser 

nem a lembra B e nem a letra C ... o “Te” não pode porque não é SEgunda 

pessoa ... então a LE-tra B, a LEtra C e D tá fora ... então só podia ser a letra 
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A ou E ... mas como eu não vou falar CONSIGO ... então é assim que a gente 

trabalha as questões de as-si-na-lar ... tanto em interpretação de texto ... como 

em Gramática ... em prova de unidade ... prova de concurso ... ou outra prova 

que vocês vão fazer ... deve-se trabalhar com eliminação ... elimina logo 

aqueles itens que você sabe que não tem nada a ver com a questão ... então 

sempre é dois itens que não tem nada a ver ... aí sobra TRÊS pra você ANA-

LI-SAR ... aí desses três você vai analisar o primeiro item ... segundo item ... 

terceiro item ... se tiver três itens pra vê qual completa a frase ... sempre fica 

dois muito parecidos pra você deciDIR ... qual dos dois é mais correto ... 

sempre assim em questão de MARcar (...) 

(...) ((O aluno A10 se aproxima da mesa professora baixinho e pergunta a 

diferença de ‘nos’ e ‘nós’)) 

130. A10: Professora, explica pra mim a diferença de nós com acento e nos 

sem acento? 

131. P.: Nós com acento é reto ... “Nós vamos ao cinema” ... entra como 

sujeito ... e nos é complemento do verbo ... “Ele nos achou” ... “nos 

encontrou” (...) 

 
 

Fragmento II (3º Ano) – Proposta de Exercício de Fixação e Correção 

Contexto da aula. 

No dia seguinte, 27 de março de 2015, o horário da disciplina sofreu 

alterações, mais uma vez por conta da necessidade de adiantar o horário de 

aula em outra turma. Então, foram colocadas no quando-branco, questões do 

Estudo Dirigido para serem respondidas em sala com base na leitura do texto 

das páginas 12 a 17 do Livro Didático (...) 

 

FIGURA 14: Estudo Dirigido proposto pela professora M.L.M. 

 

Fonte: Plano de Aula da professora M.L.M., 3º ano – Ensino Médio, 2015. 
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Contexto da aula. 

No dia 24 de Abril, 21 alunos presente, a professora faz uma revisão do que 

foi o Pré-Modernismo e em seguida inicia a correção do Estudo Dirigido e 

sempre recorre ao LDP para comentar mais a fundo as questões propostas. 

27. P.: (...) Tem um roteiro para eu corrigir ... pega ... por favor ... Primeira 

questão diz assim: “Quando surgiu o pré-modernismo?” ... lembra que eu 

mandei que vocês lessem da página doze a dezessete ... Quando surgiu o pré-

modernismo ... quem vai responder? 

28. A5: Mil novecentos e vinte e dois  

29. P.: Mil novecentos e vinte dois ... antes disso já surgiu todas as 

observações ... todas as colocações ... as coisas começam acontecer mesmo 

na Semana de Arte Moderna ... que foi em mil novecentos e vinte dois ... Então 

século dezoito ... dezenove ... já começa acontecer ... Alguém quer falar mais 

alguma coisa da primeira questão? ... ói:: ó:: página 13 ... “O pré-

modernismo ... na Literatura brasileira ... compreende o período cultural que 

vai dos primeiros anos do século vinte A-TÉ mil novecentos e vinte e dois” ... 

dos primeiros anos do século vinte A-TÉ ... mil novecentos e vinte e dois ... 

não surgiu em mil novecentos e vinte dois ... mil novecentos e vinte dois 

começa ... culmina a partir daí vai surgir o modernismo ... que o pacto é 

exatamente a Semana de Arte Moderna que ocorreu em mil novecentos e vinte 

dois ... Começa no início do século vinte e vai até o ano de mil novecentos e 

vinte que começa o MODERNISMO ... eu perguntei o PRÉ- modernismo ... o 

pré-modernismo é como se fosse a preparação ... certo? ... Número dois ... 

“Ci-te duas características desse movimento.” ... na leitura que vocês fizeram 

aí no livro ... quais foram as duas características que vocês podem citar 

...desse movimento? 

30. A6: Uma Literatura superficial que está voltada para as questões 

nacionais ((ruídos)) 

31. P.: Uma Literatura superficial que está voltada para as questões nacionais 

... não foi isso? ... na página treze tem ... terceiro parágrafo ... “Em vez disso 

... tínhamos uma Literatura superficial ... servilmente submissa a modelos 

europeus já superados... alienada as questões nacionais” ... essa é a 

Literatura anterior ... aí vem o pré-modernismo que vai valorizar o quê? ... a 

Literatura nacional ... os problemas sociais ... a dificuldade do trabalhador 

... tudo que o Br/ tudo que o Brasil sofria na época ... tudo que o Brasil 

passava na época era transformado em Literatura ... Como eles não podiam 

denunciar ... como eles não podiam ir as ruas ... como eles não podiam falar 

... o quê que eles faziam? ... Colocam no papel o que eles estavam vendo ... 

Então as questões sociais ... e as questões relacionadas ao regionalismo ... ao 

sofrimento do trabalhador ... tudo era colocado no papel ... através do pré-

modernismo ... a crítica a/ a / as questões ... aos modelos europeus ... criticava 

tudo aquilo que era copiado da Europa ... “Qual era a preocupação dos 

escritores pré-modernistas?” ... Desviar do parnasianismo e mostrar o quê? 

32. A7: A realidade do país  

33. P.: A realidade do país ... produzindo o quê? ... obras críticas e 

questionadoras ... foi o que eu disse ... como eles não podiam denunciar 

oralmente ... como pessoas ... como soci/ como parte da sociedade ... eles 

denunciavam na obra ... Aqui embaixo tem ó:: ((referindo-se ao final da 

página 13 do Livro Didático de Português)) ... “Na poesia, o principal 

representante do Pré-modernismo no BRAsil é Augusto dos Anjos ... com 

poemas que desafiam classificações rígidas e inserem em nosso contexto 

cultural ... algumas características universalmente modernas ... Na prosa ... 

destacam-se três escritores ... que se debruçaram sobre a realidade do país ... 

produzindo obras crí-ti-cas e ques-ti-o-na-do-ras:: ” ... Aí é por isso que Lima 
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Barreto com o livro/ Euclides da Cunha com OS Sertões ... que vai mostrar a 

realidade do sertanejo ... o sofrimento ... a seca ... Triste Fim de Policarpo 

Quaresma de Lima Barreto ... MONteiro LOBATO que tinha Emília como 

uma boneca crítica ... que que é/ Emília era tida como confusenta ... mas pode 

observar assistindo o Sítio do Pica Pau Amarelo ... e lendo as as / os textos 

de/ de Monteiro Lobato ... que Emília criticava o que estava acontecendo na 

época ... Então Emília era boneca que era usada para mostrar o que estava 

acontecendo e levantar questionamentos ... Então ... as crianças não 

observam isso ... mas os adultos ... que tem conhecimento da obra de Monteiro 

Lobato ... logo observam qual era o papel de Emília alí... alguém questionar-

se o que estava acontecendo na sociedade ...  

34. A8: Repete aí professora ... 

35. P.: Eles querem a resposta prontinha ... viu? ((direcionando a 

pesquisadora)) ...  Vocês lêem porque na hora da prova não vou poder falar 

... “Denunciar os problemas sociais ...produzir obras críticas e 

questionadoras” ... Quatro ... “Qual significado da expressão pré-

modernismo?” ... O quê que significa?  

36. A9: Pré-modernismo ((aluna começa a falar, mas fica com vergonha, para 

e põe a mão na boca)). 

37. P.: O colega ali vai falar ... eu não vou falar e nem repetir ... porque as 

respostas estão todas no livro e vocês não LE-ram 

38. A10: O pré-modernismo não constitui um momento literário ... mas um 

movimento literário do século dezenove ...e sua ruptura radical ... 

proporcionada pelo movimento do modernismo 

39. P.: Ok ... Foi um movimento que surgiu ... uma abertura ... algo que foi 

criado ... Vamos movimentar aqui para esperar o movimento que vem ... 

preparação ... pré ... ó:: ... pre-pa-ra-ção para o modernismo ... só isso... 

“Cite um autor pré-modernista e explique como se caracteriza suas obras.” 

... Nós tínhamos aí Augusto dos Anjos...Euclides da Cunha ... Monteiro 

Lobato e Lima Barreto ... quem vai falar? 

40. A11:: ((o aluno responde a questão falando sobre Euclides da Cunha, mas 

não foi possível compreender devido os ruídos e o tom de voz baixo)) 

41. P.: Ok... outro autor? Ele falou sobre Euclides da Cunha ... tem ainda 

Augusto dos Anjos ... Monteiro Lobato ... Alguém mais gostaria de ler? 

42. A10: ((o aluno responde a questão falando sobre Augusto do Anjos, mas 

não foi possível compreender devido os ruídos e o tom de voz baixo)) 

 

 

Os fragmentos acima tipificam uma aula em que a professora aciona as Questões 

Objetivas e o Estudo Dirigido para a fixação dos conteúdos da aula de Gramática, na turma do 

2º Ano, e Literatura, na do 3º Ano.  Embora percebamos diferença no Estilo, Forma 

composicional e Estrutura dos gêneros empregados,  estes apresentam um objetivo comum que 

é, após a exposição do conteúdo, tornar mais claro os conceitos e discussões travadas a partir 

da resolução de questões, o que nos permite enquadrá-los na categoria Exercícios de Fixação 

como Gênero do Discurso da esfera escolar (cf. Quadro 7). 
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QUADRO 8: Exercícios de Fixação enquanto gênero do discurso. 

Exercícios de 

Fixação 

Tema Forma 

Composicional 

Estilo 

Questões 

Objetivas 

Conteúdo de 

Gramática: 

Pronomes 

Apresenta-se exemplos de 

frases com o emprego do 

Pronome a fim de que o 

aluno julgue a opção 

correta. 

Os objetos são didatizados em 

questões de múltipla, ou seja, pede-se 

que o estudante escolha uma resposta 

correta em um conjunto de 

alternativas. 

Estudo 

Dirigido 

Conteúdo de 

Literatura: 

Modernismo 

Apresenta-se questões 

direcionadas para aspectos 

particulares da temática em 

análise. 

Os objetos são didatizados em 

questões abertas que conduzem o 

aluno a construir o conhecimento de 

modo independente em interação com 

o LDP. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Evidenciamos, através da análise dos Fragmentos, que os gêneros escolhidos 

modificaram a prática da professora M.L.M., pois na turma do 2º Ano, conforme vimos na 

transcrição, ela solicita que os alunos trabalhem em cooperação com o grupo e, além disso, a 

docente passa pelos grupos para retirada de dúvidas, conforme nos mostra os turnos de fala: 

“59. Professora: Hoje nós só temos uma aula não é? (...) eu preparei uma atividade ... vocês 

só terão que resPONder no caderno AmpliANdo:: ... é:: ... o conceito e a classificação dos 

pronomes pessoais:: ... certo? (...) eu que::ro sete grupos de CINco pessoas ... rapidinho aí:: 

... é oito grupos.” e quando a pesquisadora relata “Enquanto os alunos respondem as atividades 

a professora passa pelos grupos auxiliando nas possíveis dúvidas(...)” (cf. Fragmento IV – 2º 

Ano).  

No contexto da aula do 2º Ano, verificamos que o gênero adotado pela professora 

e a estratégia utilizada por ela favorece a prática da responsividade ativa imediata, aquela em 

que o professor-aluno-materiais didáticos cooperam entre si para a construção do conhecimento 

escolar de LP, isto é, “quando a resposta do parceiro da comunicação é imediata e 

temporalmente situada” (MENEGASSI, 2008, p. 137). Visualizamos esta interação nos turnos 

67 a 87, do Fragmento IV do 2º Ano, onde vê-se a interação dos alunos, entre si, para a fixação 

do conteúdo na tentativa de realizar as atividades propostas. E, também, quando a professora, 

externa, diante desse fato a sua alegria ao constatar que um dos alunos responde ativamente 

acerca do conhecimento apreendido, ao exercer a ação de ensinar outro colega: “72. P.: 

[Aprendeu a AUla ... graças a Deus... está dando aula pra o Outro:: ... ó:: que coisa boa... já 

posso até fechar a unidade feliz::”.  

Na turma do 3º Ano, o gênero empregado pela professora foi o Estudo Dirigido de 

Literatura, Modernismo. Não visualizou-se, no Fragmento II do 3º Ano, a interação entre os 

alunos na resolução das questões do estudo dirigido, visto que a estratégia adotada com o gênero 
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acionado não favorece a cooperação entre eles. No entanto, vale salientar que não deixa de 

haver a interação dos alunos com o LDP e o Exercício de Fixação enquanto objetivo discursivo, 

conforme demonstra o Diagrama 2: 

 

DIAGRAMA 2: Esquema da interação Aluno/LDP/Estudo Dirigido (Exercício de Fixação). 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Sabendo que a linguagem acontece no próprio espaço das relações sociais, 

entendemos que é pela linguagem que o sujeito interage com o outro, estabelecendo suas 

relações. Bakhtin (2009) salienta que 

    

para observar o fenômeno da linguagem, é preciso situar os sujeitos - emissor 

e receptor do som -, bem como o próprio som, no meio social. Com efeito, é 

indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma comunidade 

linguística, a uma sociedade claramente organizada. E mais, é indispensável 

que estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da situação social 

imediata, quer dizer, que tenham uma relação de pessoa para pessoa sobre um 

terreno bem definido. É apenas sobre este terreno preciso que a troca 

linguística se torna possível (p.72). 

 

 São nas relações que os sujeitos, identificados como eu (emissor da mensagem) e 

tu (receptor mensagem), estão sempre em interlocução. Daí que linguagem se torna constitutiva 

porque permite que as palavras alheias, ou seja, as palavras do eu, sejam apropriadas pelo tu, 

tornando-se para este palavras próprias capazes de auxiliar na compreensão de outros novos 

enunciados durante o processo dialógico. 

Portanto, a diferenciação vista entre o Fragmentos apresentados pelas turmas do 2º 

Ano e 3º Ano, são os interlocutores. Naquele Fragmento, os pares interlocutores ativos 

responsivos são aluno(s)-aluno(s), professor-aluno(s) e aluno(s)-exercício de fixação. 

ESTUDO 
DIRIGIDO 
(Exercício de 

Fixação)

LDP

ALUNO
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Enquanto, neste são aluno(s)-LDP e aluno(s)-exercícios de fixação. Mudaram-se os pares 

interlocutores, o Tema, Estilo e Forma composicional, mas não modificou-se a prática, pois em 

ambos contextos ocorre o processo dialógico e a responsividade ativa imediata, embora, cada 

um ao seu tempo e na modalidade (escrita ou oral) permitida pelo gênero. 

No tocante a correção dos Exercícios de Fixação, realizada pela professora, 

visualizou-se, em ambos fragmentos, uma regularidade no seu gesto didático, no que se refere 

ao modo como ela realiza a correção, visto que os fragmentos, de ambas turmas, indiciam que 

no instante da correção a professora interveem nos enunciados dos Exercícios de fixação e dos 

aluno(s), pois sempre os responde/complementa com novos enunciados.  

No entanto, visualizamos divergências no tocante ao modo como esta intervenção 

acontece na aula de Gramática, na turma do 2º Ano, e na aula de Literatura, na turma do 3º Ano. 

Na aula de gramática, na turma do 2º Ano, nos turnos 117 a 126, por exemplo, ao realizar a 

correção das Questões objetivas sobre Pronomes verificamos que a professora revozeia a 

questão proposta pelo exercício, ouve ativamente a resposta dos alunos e produz a réplica 

responsiva com enunciados construídos em outras inter-relações a fim de garantir uma melhor 

compreensão responsiva dos conhecimentos escolares da gramática da língua portuguesa. Por 

exemplo, no turno  119, a professora confirma a resposta da questão dois da atividade e encontra 

espaço para explicar melhor o conteúdo gramatical quanto ao emprego do  EU e MIM na norma 

culta padrão: “119. P.: = LE-tra E (...) então ... dois ... LE-tra E ... só lembrando ... antes de 

passar pa-ra a ter-cei-ra questão ... antes de passar para a terceira questão ... um DEtalhe ... 

E::U ... PRO-no-me reto ... quando eu tenho de-pois do proNOme o verbo no in-fi-ni-ti-vo ... 

eu devo usar o pronome RE-TO ... nunca muda ... “isso é para mim fazer” ... está totalmente 

incorreto para a norma CULta ... “isso é para eu fazer” ... “isso é para eu pegar” ... “este 

assunto é para eu estudar” ... agora “este livro é para MIM” ... final de frase ... depois de 

preposição ... aí eu vou usar mim ... agora se vier logo depois do verbo no Infinitivo ...que é o 

verbo terminado em ‘Erri:: ... no infinitivo ... ENtão ... “Es-se tra-ba-lho é pa-ra eu fa-zer” e 

nunca “pa-ra mim fa-zer” ... agora se eu dissesse ... “Es-se tra-ba-lho é para mim?””. Neste 

instante, visualizamos que a professora responde ativamente uma outra situação de inter-

relação, ao realizar explicações dos usos dos Pronomes, pois compreendemos que seu 

enunciado não pode ser nem o primeiro e nem o último, mas, sim, resposta a outros enunciados 

(BAKHTIN, 2013), pois 

 

[...] toda enunciação é uma “resposta”, uma réplica, a enunciações passadas e 

a possíveis enunciações futuras, e ao mesmo tempo uma “pergunta”, uma 
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“interpelação” a outras enunciações: o sujeito que fala o faz levando o outro 

em conta não como parte passiva mas como parceiro – colaborativo ou hostil 

– ativo (SOBRAL, 2009, p. 33). 

 

Logo, a professora produz respostas à um enunciado ouvido ativamente em uma 

situação de comunicação passada no instante da correção da atividade, ao sustentar um diálogo 

com os alunos, buscando outro tipo de explicação, desafios ou argumentos a fim de tornar o 

aluno mais crítico.  

Quanto a correção do Exercício de fixação, na aula de Literatura, da turma do 3º 

Ano, vimos que a professora também realiza explicações além das respostas aos enunciados do 

Estudo Dirigido. Porém, as intervenções enunciadas por ela são feitas em interação com LDP, 

vejamos nos turno 27: “P.: Mil novecentos e vinte dois ... antes disso já surgiu todas as 

observações ... todas as colocações ... as coisas começam acontecer mesmo na Semana de Arte 

Moderna ... que foi em mil novecentos e vinte dois ... Então século dezoito ... dezenove ... já 

começa acontecer ... Alguém quer falar mais alguma coisa da primeira questão? ... ói:: ó:: 

página 13 ... “O pré-modernismo ... na Literatura brasileira ... compreende o período cultural 

que vai dos primeiros anos do século vinte A-TÉ mil novecentos e vinte e dois” (...)”,  no turno  

31: “P.: Uma Literatura superficial que está voltada para as questões nacionais ... não foi isso? 

... na página treze tem ... terceiro parágrafo ... “Em vez disso ... tínhamos uma Literatura 

superficial ... servilmente submissa a modelos europeus já superados... alienada as questões 

nacionais” (...) e 28: “P.: A realidade do país ... produzindo o quê? ... obras críticas e 

questionadoras ... foi o que eu disse ... como eles não podiam denunciar oralmente ... como 

pessoas ... como soci/ como parte da sociedade ... eles denunciavam na obra ... Aqui embaixo 

tem ó:: ((referindo-se ao final da página 13 do Livro Didático de Português)) ...”. Neste 

contexto, vimos que a professora aciona o gênero discursivo LDP na correção das atividades, 

convida os alunos a lerem enunciados das páginas 13 e faz comentários sobre os mesmos, 

configurando-se o processo de interações responsivas ativas entre professor-Estudo dirigido-

aluno(s)-LDP na co-construção de sentidos na aula e projeto didático autoral da mesma. 

Sabe-se que a linguagem, em aulas de língua materna, apresenta dupla função em 

sala de aula, por mostrar-se, ao mesmo tempo, como objeto de ensino/aprendizagem e como 

instrumento de trabalho. Sobre esta última instância, estende-se que “o professor deve ser capaz 

também de perceber e compreender o que faz através da linguagem em sua prática em sala de 

aula, e utilizar esse conhecimento como um instrumento de trabalho a mais.” (MATENCIO, 

2001, p.42). Neste sentido, o professor deve realizar a intermediação entre o aluno e os 

interlocutores virtuais e proporcionar em sala de aula instantes para que a responsividade ativa 
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imediata aconteça em sala de aula em prol de práticas dialógicas discursivas que favoreçam a 

co-construção do conhecimento escolar de LP. 

A aula é um dos gêneros discursivos pelos quais se materializa o discurso didático, 

e nela há divergentes focos, tais como: metalinguísticos, discursivos e  conceituais. Interessa-

nos, no âmbito desta pesquisa, o foco discursivo, que incide sobre os modos de realizar as 

tarefas, objetivando a construção do saber fazer (MATÊNCIO, 2001).  

O diagrama 3 mostra o sistema de gêneros que compõem a arquitetônica da Aula, 

enquanto gênero do discurso, e que em co-construção formam o projeto didático autoral 

arquitetado em favor da construção do conhecimento escolar de língua materna em interação. 

Vejamos: 

 

DIAGRAMA 3: Processo Interacional em sala de aula: LDP, Plano de aula do Professor, Aluno(s) e 

Exercícios de Fixação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Neste sentido, notamos que 

 

[...] no desenvolvimento das etapas de uma aula e a passagem de uma etapa à 

outra são feitos por intermédio de ações didático-discursivas: o professor visa 

a um objetivo didático, realizando ao mesmo tempo uma estratégia didática e 

sua verbalização, para isso se apóia nas intervenções dos alunos, em termos 

de conteúdos do saber e do dizer (MATENCIO, 2001, p.82).  

 

No processo interativo, o projeto didático autoral da Aula é construído mediante 

um Plano de Aula previamente estabelecido pela professora, que gerencia efetivamente o 

PDAA, mas que pode ser mais ou menos passivo  quanto à organização didático-discursiva; o 

PROJETO DIDÁTICO 
AUTORAL DA AULA

Exercíci
o de 

Fixação

LDP

Plano 
de 

Aula
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professor de LP tem os seu objetos de ensino estabelecidos, mas no tocante as relações 

interativas, em sala de aula, esse processo é imprevisível. 

Sobre os achados desta pesquisa, verificamos que a professora utiliza em sala de 

aula estratégias discursivas que visam intermediar a construção do conhecimento, tais como: 

perguntas retóricas, aula expositiva, proposta de leitura, atividades individuais e em grupo, 

discussão de questões etc.. Isto mostra que a professora não cede espaço para o uso 

indiscriminado do LDP mas, ao contrário, amplia o seu fazer pedagógico com outros gêneros 

discursivos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início da década de 80 um número significativo de pesquisa sobre o LD, 

de um modo geral, e sobre o Livro Didático de Português, de um modo específico tem sido 

apresentado em congressos em todo o país e divulgado em revistas e livros. Esse crescimento 

tem uma estrita relação com as políticas de avaliação implementadas pelo Ministério da 

Educação e do Programa Nacional do Livro Didático. A experiência prática com o PIBID 

possibilitou-nos ouvirmos falar da função central do LDP em sala de aula como um suporte de 

gêneros e condutor das aulas de língua materna, em que o LD funcionava como um mero 

material didático que orientava a estrutura e os procedimentos das unidades de trabalho e 

reduzia o papel do professor ao mero intermediário dos conteúdos e procedimentos do LDP e 

dos alunos, ou seja, o material didático como sendo o único referencial da aprendizagem em 

sala de aula. 

Nesse contexto, rejeitamos a visão negativa, que imperou durante muito tempo e 

ainda faz parte de um senso comum nas escolas e academias, de que o livro didático é um mero 

recurso didático nas aulas de LP, ou seja, a bengala, muleta, lente para miopia ou escora do 

professor, e o admitimos como um objetivo discurso que afeta a interação em sala de aula, por 

ser este um gênero discursivo sócio histórico construído por autores virtuais em resposta a 

documentos oficiais da política implícita do PNLD e dos PCNs. Isto é, o LD não se configura 

no lugar do saber definido, acabado, pronto, correto e única fonte do saber, mas como um objeto 

aberto diálogo e debates relacionados aos enunciados apresentadas por ele. 

Por compreendermos a necessidade de desvendar as práticas de uso do Livro 

Didático em sala de aula, isto é, no modo como ocorre o processo interacional entre o professor, 

o LDP e o(s) aluno(s) em uma sala de aula. Instituímos o seguinte, questionamento: Como o 

Livro Didático de Português pode contribuir para o processo da interação verbal em sala de aula 

na e para a construção do conhecimento de Gramática e Literatura da Língua Portuguesa?. A 

fim de respondê-lo inspiramo-nos na pesquisa de natureza etnográfica, pois este procedimento 

metodológico nos possibilitou adentrar a esfera escolar das salas de aulas de um Colégio 

Estadual da zona Leste de Vitória da Conquista e realizar gravações de áudio e anotações de 

campo sobre a cultura das aulas de Língua Portuguesa das turmas do 2º e 3 º Anos do Ensino 

Médio ministradas pela professora M.L.M. 

Retomando nossos objetivos gerais, destacamos que nosso foco foi analisar o modo 

como se dá a utilização do LDP no processo discursivo da interação em sala de aula e, a partir 

daí, refletir acerca da importância das interações dialógicas discursivas bem como a importância 
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da dinâmica da interação para uma prática de ensino-aprendizagem significativa. Mas vale 

salientar que outros aspectos vieram à tona nas nossas análises, tais como os sistemas de gêneros 

que integram a Aula, tais como o Plano de Aula e os Exercício de Fixação. Sabendo disso, 

partiremos, nesse momento, para a síntese dos resultados. 

Começando sobre o que apreendemos sobre a natureza discursiva do projeto 

didático autoral do LDP e o Plano de Aula da professora, visualizamos que estes, enquanto 

gêneros discursivos, são constitutivos da produção do conflito de outras vozes sociais, políticas 

e epistemológicas. O LDP legitima o que é oficialmente reconhecido pelos PCNs e PNLD e 

responde ativamente a estes através dos enunciados emitidos aos editores, professores, e alunos 

de uma dada geração e nível de ensino. Do mesmo modo, a professora, ao arquitetar o Plano de 

aula, materializa enunciados discursivos que se transformam em função do tempo, espaço e 

interlocutores (conhecimento de mundo, Projeto Político Pedagógico da instituição e perfil dos 

alunos) e responde a outros enunciados alheios que orientam o Currículo escolar da disciplina, 

o ano/série das turmas e a construção do conhecimento escolar de língua materna em sala de 

aula. Neste sentido, até mesmo as diferentes concepções de o que e como ensinar em LP 

exercem influência e impactam o modo como se constituem o tema, forma composicional e 

estilo destes gêneros. 

Constatamos, de imediato, que a configuração do Plano de aula da professora em 

relação ao projeto didático autoral do LDP adotado não admite papel autoritário, ou seja, o 

Plano de aula da professora não é determinado pelos enunciados dos autores virtuais do LDP, 

uma vez que os comandos da arquitetônica do LDP não se repetem imutavelmente pela 

professora, na configuração do seu Plano, embora seja afetado por seus enunciados. Isto 

desmitifica o pensamento de que o LDP é a muleta professoral.  

Em sala de aula, ao averiguarmos como professor e aluno(s) se apropriam do LDP, 

na interação em sala de aula, vimos que a professora costuma solicitar aos alunos que realizem 

a leitura deste objeto discursivo: os alunos ouvem ativamente a aula expositiva da professora, 

complementam esta compreensão através da leitura do LDP, solicitada pela professora, e 

respondem em forma de réplica ativa imediata às atividades propostas pelos interlocutores 

virtuais e selecionadas pelo professor-mediador do ensino/aprendizagem. Os dados do 

questionário de pesquisa mostraram que a professora é a principal mediadora da interação dos 

aluno(s) com LDP, pois vimos que a maior parte dos alunos do 2º e 3º ano, respectivamente, 

apenas leem o LDP quando o professor solicita alguma atividade (73%) e (63%). Confirmamos 

a hipótese bakhtiniana de que o livro é um ato de fala impresso que participa ativamente da 

comunicação verbal, pois no instante da leitura e resolução das questões propostas, os alunos 
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são afetados pelos enunciados postos e o respondem ativamente através dos seus outros 

enunciados. 

No percurso da pesquisa, observamos que o LDP não se apresenta como única fonte 

de direcionamento para o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, pois outros gêneros 

discursivos são selecionados pela professora, tais como os  Exercícios de fixação: Roteiro 

fílmico, Questões objetivas e Estudo dirigido. Neste sentido, vimos que a professora amplia as 

possibilidades de interação em sala de aula e que, deste modo,  contempla o ensino-

aprendizagem dialógico e responsivo em sala de aula.  

A noção de gêneros discurso em sala de aula e a presença do LDP aliado aos 

Exercícios de fixação propostos, na perspectiva bakhtiniana, são vistos como enunciados que 

constitui um elo na cadeia de comunicação verbal, estabelecida por professores e alunos na sala 

de aula. Assim sendo, na interação face a face, constitui um mecanismo relevante para os 

processos ensino-aprendizagem de Gramática e Literatura da Língua materna. Se o professor 

souber explorá-los, fazendo uso de sua criatividade, inserindo, através de enunciados, práticas 

de ensino dialógicas que valorizem o conflito de vozes na construção do PDAA, certamente, 

propiciará a formação de sujeitos responsivos críticos tanto na esfera escolar quanto fora dela. 

Em suma, acreditamos que essa pesquisa seja de relevância para a formação de 

estudantes e professores de Língua Portuguesa, pois nos permite enquanto linguistas aplicados 

repensar as práticas e saberes didáticos, assim como prescreve a LA, a  fim de aprimorar as 

práticas de ensino e aprendizagem e colaborar para que novas práticas se instaurem. Nesta 

pesquisa sugerimos que os professores repensem seus discursos e práticas pedagógicas no 

tocante a concepção do LDP e Exercícios de fixação, como sistema de gêneros discursivos que 

compõem a esfera escolar,  e o modo como estes objetos discursivos devem ser recebidos em 

sala de aula a fim de valorizar o conflito de vozes. Advogamos a necessidades do 

desenvolvimento de um PDAA que valorize práticas responsivas ativas a fim de motivar os 

alunos a serem sujeitos responsivos ativos críticos. 

Por fim, gostaríamos de salientar que este trabalho configura-se apenas como uma 

das possibilidades de análise e que este se encontra inacabado, pois a cada olhar será (re)feito 

e (re)construído. Estudos como este, que tem realizado investigações sobre a interação verbal 

na aula de Língua Materna, têm aberto caminhos para que se explore a dupla função da 

linguagem na aula de Português, isto é, tanto como objeto de ensino-aprendizagem e quanto 

como instrumento de trabalho. Nos concentramos na análise das práticas de linguagem em sala 

de aula e ao modo como o processo interacional acontece neste espaço, mas esta análise pode 

ser ampliada. E, como o sentido de um trabalho como este está, também, em apontar novas 
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interrogações, caminhos e investigações, citamos aqui, de forma resumida, como possíveis 

objetos de novas pesquisas: estudo mais abrangente da tipificação dos sistema de gêneros que 

permeiam a sala de aula: programa de disciplina, anotações pessoais, planos de aula, exercícios, 

respostas individuais, rascunhos etc..; a análise das práticas de linguagem como objeto de 

ensino, ou seja, o modo como o conteúdo e as metodologias do ensino de LP ocorrem no 

instante da Aula e se estas práticas favorecem a construção significativa do conhecimento 

escolar de Gramática e Literatura em sala de aula; e distanciamos e aproximações entre teoria 

e prática concernentes ao ensino de LP em sala de aula. 

Esperamos, então, que esta pesquisa possa colaborar para que mudanças aconteçam 

ou, pelo menos, para que novas reflexões sejam feitas. Saiamos todos à procura de novas rotas, 

caminhos e possibilidades. A busca do conhecimento não se finda nunca.  
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS ALUNOS 

 

 

1. Nome: ............................................................................................. Idade: ........................ 

 

2. Você trabalha? (  ) Sim  (  ) Não  

Se trabalha, qual atividade desenvolve? ..................................................................... 

 

3. Explicite os motivos pessoais que o fez optar pelo ensino noturno e as principais vantagens 

e desvantagens dessa escolha. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

VANTAGENS........................................................................................................................ 

DESVANTAGENS................................................................................................................. 

 

4. Ao concluir o Ensino Médio pretende continuar estudando? (  ) Sim (  ) Não  

 

5. Se respondeu sim à questão anterior, o que pretende estudar após o Ensino Médio?..... 

............................................................................................................................. 

 

6. Se não trabalha, pretende ingressar no mercado de trabalho? (  ) Sim  (  ) Não.  

 

7. O que a escola representa para você?....................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

8. Como você avalia a SUAPARTICIPAÇÃO nas aulas de Língua Portuguesa? 

 

(   ) Deixo a desejar  (   ) Ruim   (   ) Boa   (   ) Muito boa  (   ) Ótima   (    ) Excelente 

 

O que você acha que contribui para que você se avalie assim? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. Recebeu o Livro Didático de Língua Portuguesa? (  ) Sim  (   ) Não 

 

10. Como você interage com o Livro Didático de Língua Portuguesa? 

 

(   ) Não leio o Livro Didático em nenhum momento, porque não acho interessante. 

(   ) Não leio o Livro Didático em nenhum momento, porque não tenho tempo. 

(   ) Apenas leio o Livro Didático quando a professor solicita alguma atividade 

(   ) Costumo ler o Livro Didático no ambiente escolar e fora dele, por curiosidade. 

 

11. O que você acha do Livro Didático de Língua Portuguesa adotado (atividades, textos, 

linguagem e etc.)? 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

12. Qual o grau de instrução dos seus pais? (assinale uma das alternativas abaixo e complete a 

resposta, se for o caso) 

 

(  ) Não alfabetizado 

Ensino Fundamental   (   ) incompleto  (  ) completo 

Ensino Médio   (   ) incompleto  (  ) completo 

(  ) Ensino Superior. Qual curso? ............................................................................... 

 

13. Quanto as aulas de Língua Portuguesa, como você as avalia o nível de interação da 

professora com a turma em se tratando da relação de ensino-aprendizagem? 

 

(   ) Deixa a desejar  (   ) Ruim   (   ) Boa   (   ) Muito boa  (   ) Ótima   (    ) Excelente 

 

O que você acha que contribui para que você a avalie assim? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE B 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO À PPOFESSORA 

 
 

1. Iniciais do nome: ____________ 

2. Sexo:  ( x ) Feminino   (   ) Masculino 

3. Há quanto tempo leciona?  

....................................................................................................................................................... 

4. Há quanto tempo leciona neste Colégio? 

....................................................................................................................................................... 

5. Qual a carga horária semanal que você assume nessa escola? 

(   )20h/semana          (   )40h/semana             (   )60h/semana 

6. Leciona em outras escolas?  

(   ) Não. 

(   ) Sim. Quantas horas/semanais? (   ) 20h/semana   (   ) 40h/semana     

7. Em caso de resposta afirmativa da questão anterior, complete a lacuna:  

A(s)  outra(s) escola(s) que você ensina  é da rede ________________ de ensino. 

(   ) pública         (   ) particular 

7.1 Em caso de ter assinalado “rede particular”, assinale, se houver, as principais diferenças 

percebidas por você entre uma rede e outra (vantagens e desvantagens). 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

8.  Graduação em: 

(   ) Letras Vernáculas           (   ) Letras Modernas. 

9. Possui curso de especialização (pós-graduação)? 

(   ) Não.  

(   ) Sim. Qual (is)? (Dizer a carga horária do curso) 

....................................................................................................................................................... 

10. Você participou de alguma de atividade de formação continuada (atualização, treinamento, 

capacitação) nos três últimos anos?  

(   ) Não.  

(   ) Sim. Qual (is)? 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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11. Os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação continuada foram uteis para seu 

exercício docente no tocante aos procedimentos teórico-metodológicos? (  ) Sim.  (   ) Não. 

Justifique. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

12. Você está satisfeito com a carreira/profissão de professor? (   ) Sim. (   ) Não. Justifique. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

13. Quais estratégias metodológicas, utilizadas por você, que tem contribuído para melhorar o 

desempenho dos alunos na disciplina de Língua materna? 

(   ) Músicas                      (   ) Exibição de vídeos/filmes   (   ) Retroprojetor 

(   ) Trabalhos em grupo   (   ) Trabalhos individuais           (   ) Leitura e interpretação de textos 

(   ) Atividades em sala     (   ) Atividades para casa            (   ) Nenhum 

(   ) Outro(s) .................................................................................................................................. 

 

Comentários: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

14. Quais materiais didáticos você costuma utilizar em suas aulas? Circule, dos assinalados, 

aquele(s) material (is) que não pode falta em suas aulas. 

(   ) Livro Didático           (  ) apostilas                              (  ) quadro de giz 

(  ) retroprojetor               (  ) computador/internet            (  ) exposição  

(  ) cartazes                      (  ) aparelhos de som                 (  ) filmes 

15. Os alunos demonstram interesse pela aula e conteúdo de Língua materna em sala de aula?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

16. Qual a quantidade de alunos, por turma, que você acha suficiente para uma relação de 

ensino-aprendizagem significativa? ................................... 

Comentários: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

17. Você executa o AC (Atividades Complementar)? Qual a importância do AC para sua prática 

docente? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

18. Como você avalia a sua prática pedagógica? 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

19. Assinale a sua concepção de (língua) gem: 

 (  ) O homem representa para si o mundo através da linguagem e, assim sendo, a função da 

língua é representar (=refletir) seu pensamento e seu conhecimento de mundo.  

(  ) A língua é um código através do qual o emissor comunica a um receptor determinadas 

mensagens. A principal função da linguagem é, nesse caso, a transmissão de informações. 

(   ) Encara a linguagem como atividade, como forma de ação, ação interindividual orientada, 

como lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais 

diversos tipos de atos.  

 

20. Com relação as suas aulas, a proposta de ensino é centrada: 

(  ) No professor, aquela em que o fio condutor do ensino aprendizagem é construído pelo 

professor em interação com seus alunos, mesmo que uma das referências para o andamento do 

curso seja um ou mais livros didáticos. 

(  ) No Livro Didático, aquela que tem como fio condutor um plano de trabalho propostos pelo 

autor do Livro Didático, sendo aquela em que o referencial básico é o próprio livro didático.  

 

21. Qual Livro Didático adotado para o ensino de língua materna? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

22. Quais fatores foram levados em conta no processo de seleção do Livro Didático? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

23. Fale sobre a sua concepção a respeito da coleção do Livro Didático adotado. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

22. Assinale as tendências teórico-metodológicas utilizadas por você em suas aulas? Por que? 

Justifique.  

(  ) Conhecimentos gramaticais                               (  ) Leitura 

(  ) Produção de textos                                             (  ) Oralidade  

(   ) Análise e reflexão sobre a língua e a linguagem 

(   ) Conhecimentos literários 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 



108 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A 

CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO21 

 

Situação Convenção 

Qualquer pausa ... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

Incompreensão de palavras 

ou segmentos 

( ) 

Comentários do transcritor ((ruído)) 

Truncamento, interrupção 

discursiva 

/ (ex.: a meni/ a menina vai fazer...; o menino/ a menina 

vai fazer... 

Alongamento de vogal e 

consoante (como r, s) 

: ou :: (se for muito longo) 

Interrogação ? 

Entonação enfática Maiúsculas (Ex.: ela quer UMA solução, não qualquer 

solução) 

Silabação - - (Ex.: Eu estou pro-fun-da-men-te chateada) 

Aspas Discurso direto 

Superposição, 

simultaneidade de vozes 

[ 

[ 

(ligando as linhas) 

Obs.: Se o primeiro locutor continuar falando sem parar, 

apesar da superposição de vozes, colocar um sinal de = ao 

fim da linha e recomeçar, após a fala superposta, com um 

sinal de =, para indicar a continuação. 

Exemplo: 

L: eu gosto muito de histórias infantis... [sempre que eu = 

D: [sei 

L: = posso leio pros meus netos 

 

 

                                                 
21As convenções adotadas seguem as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e estão disponibilizadas no site: 

<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid

=58> Acesso em 27de Julho de 2015. 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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ANEXO B  

 

PLANOS DE AULA DA PROFESSORA 
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ANEXO C 

TRANSCRIÇÕES DE AULAS 

 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 23/03/2015 - Duração: 00:29:16 

 

1. Professora: Na minha casa as visitas são assim... na minha casa é assim...se a visita ficar 

mais de trêis:: [dias eu dô o banheiro pra la-var... 

2. A1:  [ó::í ó:: tá vendo... eu boto é no primeiro dia mesmo 

3. P.: = se a visita for de mais de três dias eu dô o banheiro pra lavar... então ó:: ... se a visita 

ficar mais de três dias a gente dá alguma coisinha pa fazer. Agora ó::  

4. A1:É assim ó:: ... de de manhã até meio dia a gente trata no maior banho maria, quando 

chega a tarde ai fala... já acostumô agora bora prá fazê as coisa 

5. P.: Ó:: como nós só temos ... agora ó::: piss:: nós precisamos trabaLHAR com a conversa... 

tá? A gente vai ter tempo de conversar um bucado ... mas se a gente conversar na hora que 

for corrigir alguma coisa... a sala cheia... vai ficar complicado ... é:: eu vou:: eu go/ não 

sei se eu falei com vocês sobre o uso do celular no primeiro dia de aula... falei? 

6. Grupo de Alunos: Nã::o 

7. P.: Pra vocês deixarem ... por favor ... no silencioso ... se alguém precisar sair PAra atender 

telefone ... não tem problema ... pode sair:: ... tá? ... agora evite deixar ... com som para 

não fazer BArulho ... ou tocar ...daqui a pouco a gente tá aqui ... falando ou então tem 

algum colega compartilhando alguma coi::sa que aprenDEU ... o telefone toca e daqui a 

pouco se for uma música que todo mundo conhece aí todo começa cantar e dançar aqui na 

sala((ruído)) 

8. P.: Eu TÔ ... a gente vai ficando velha vai ficando mais ó:: mais dÔida ... cê sabe ... né? 

Nós temos a:s questões para corrigir ... tem gente nova aqui que:: NUNnca me 

viu?...((aluno levanta a mão sinalizando ser aluno novo em resposta a pergunta da 

professora)) Qual é Seu nome? 

9. A2: Douglas ((ruídos)) 

10. P.: Tem mais alguém mais além de A2:: que nã:o/ que é a primei::ra vez que tá vindo a 

nossa aula? 

11. A3: E:u 

12. P.: Hu::go? ... pri-mei-ra vez::? Tá ... on/ onde eu passar eu já te conheÇO: já fotografei 

ó:: ... Nós temos umas questões para corrigir do livro ... não foi isso? ... sobre os dois: 

poemas: ... aqui .. [ lembra que eu disse que ... ho-je = 

13. A1: [A senhora falou que ia dar um tempo para gente terminar de fazer 

14. P.: = foi ... que hoje eu ia lançar um desafio para vocês? ... antes de dá um tempo pr/ ... 

quem ainda não terminou de responder as questões levanta as mãos por favor ... quem não 

terminou 

((Muitos alunos levantam a mão em resposta positiva a pergunta feita pela professora)) 

15. A4: E::u 

16. P.: MIsericórdia ((espantada com a quantidade de alunos que não haviam terminado 

atividades)) 
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17. A4: Eu trabalho 

18. A5: O povo que trabalha não tem tempo nã:o 

((muito ruído e muitos alunos justificando não ter feito pela falta de tempo e outros por 

não terem recebido o LDP)) 

19. A6: em dupla 

20. P.: é mesmo ... desCULPpa esqueci... o livro é pra ser com-par-ti-lha-do ... porque nós 

estamos esperando ... inclusive ... eu vou aproveitar que Rosangela ((diretora da escola)) 

está aí vou falá com ela para ver o que vai poder fazer em relação ao livro tá? ... então ó:: 

antes de:: ps::iu ... pronto ... e::i ... e::i ... ps::iu Oxe: ...baixô o quê aí? ... ((risos da turma)) 

MIsericórdia ... ó:: antes de vocês juntarem para terminar  logo ... porque muitos não 

terminaram porque não tinha o livro ... o desafio está aqui na página ONze que eu tinha 

comentado com vocês ...é o desafio que eu disse ... na próxima aula ... quinta-feira ...nós 

vamos ter uma aula diferente... tá? Então quem tem livro ...quinta-feira não precisa trazer 

o livro ... tá? Não vou dizer o que é: ... senão mu:itos ficam em casa ... então ... vem só 

com o caderno tá bom? ... aí na SEXta-feira ... nós temos duas aulas na sexta-feira não é 

isso? 

21. A6: Na quinta que temos duas 

22. P.: Tá ... na sexta-feira ((a professora pausa por um tempo em virtude do barulho da turma, 

espaço da sala é pequeno, a turma cheia e muitas conversas paralelas)) eu vou começar 

cobrar se eu tiver que repetir o que eu estou falando aqui na frente ... na quinta vai trazer 

só o caderno que vai ser uma aula diferente e na sexta-feira ... nós vamos reunir os grupos 

... então hoje ... você já pense com quem você vai ficar no trabalho que nós vamos fazer 

... você vai ter que [ trazer/ ó:: ps::u  trazer poemas = 

23. A6:[Dupla de quantos ... professora? ((aluno com gracinha)) 

24. P.:= Dupla não ... GRUPOS:: ... Trazer POemas e mú-si-cas:: com temas românticos 

((professora dita o que deverá ser feito enquanto anota do quadro)) ps::iu quem não 

entendeu? 

- Trazer poemas e músicas de autores 

diferentes com temas românticos (Sexta feira) 

- Atividade em grupo 

25. A1:a gente pode trazer o CD de Pablo...? 

26. P.: de quê? 

27. A1: Pablo 

28. P.: não é romântico minha fia... é sofrência ... ((risos)) pode trazer ... pode ... pode trazer 

porque vocês vão precisar para fazer as paródias ... pode trazer ((ratifica para a aluna)) 

29. A6: Se ela trazer Pablo ... eu trago um litro de cachaça 

((ruídos)) 

30. P.: Eu vou anotar ... pra depois eu não esquecer  

31. A7: faz dois GRUpos ... professora? 

32. P.: Hoje ... aqui... nós temos qua-ren-ta ... pode ser grupo de:: oito ... oito grupos de/ cinco 

grupos de oito pessoas ... então vocês já podem pensar com quem vocês vão trabalhar pra 

na SEXTA-feira ... não ser na quinta não ... na sexta ... na quinta nós vamos fazer outra 

coisa ... certo? ... anote para não esquecer ... eu vou passá no grupo ... só vai ter nota se 

trouxer porque um do grupo traz e o outros não trazem ... aí fica a:: fulano não traz ... 
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fulano não trouxe ... eu trouxe sozinho... eu fiz sozinho. então tem que começar trabalhar 

... ps::iu ... TODOS/ ó:: se não trouxer/ quem não trouxer a música traz o poema ... quem 

puder trazer os dois traz os dois ... vai ajudar o grupo na hora da atividade  

33. A6: ô:: professora é um por componente é? 

34. P.: O:i? ... pelo menos um né? Pelo menos um ... uma poesia ou uma música ... POR 

componente do grupo ... agora ó:: psi::u... cês tem dez minutos para terminar as questões 

((professora direciona-se para a pesquisadora, sorria e continua a fala)) ó:: a cara dela 

((risos)) adolescente o ritmo é assim senão não vai não ... ó:: a sala como é  

35. Pesquisadora: a turma é grande né? 

36. P.: me chamou? .. ps::iu ((ruídos)) ...[já tem nome?= 

37. A1: [=Já:: 

38. P.: = Ótimo ... psi::u ... quem já tiver o seu grupo depois passe para mim ... 

((Os alunos utilizam os últimos minutos para terminar as questões do LDP e a professora 

passa nas carteiras para dar o visto nas atividades dos que concluíram a atividade.)) 

 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 26/03/2015 - Duração: 01 hora e 50 minutos 

 

Conforme prometido pela professora, a aula de quinta-feira seria diferente; ela não revelou 

aos alunos o que seria feito a fim de que o público não se desinteressasse e ficasse em casa, 

visto que a maioria dos alunos trabalham durante o dia. Para aula desse dia foi necessário 

que um horário de aula fosse cedido por outro professor, pois o filme teve duração de 

01:10:00 minutos. 

O filme exibido pela professora foi “Lisbela e o Prisioneiro” dirigido por Guel Arraes do 

gênero comédia/romance. Durante a exibição do filme, os estudantes (em geral) foram 

atraídos por essa produção filmíca, pois estavam atentos a cada fala e nas cenas de comédia 

ouvia-se muitos risos. Além disso, em meio ao filme os alunos foram surpreendidos com a 

entrada das merendeiras na sala de aula com uma bacia de pipoca a que foi servida em copos 

plásticos para todos enquanto o filme permanecia em exibição.  

A professora entregou a cada aluno um roteiro do filme contendo 12 questões para ser 

respondido, individualmente, e entregue na data marcada. 

 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 09/04/2015 - Duração: 56 minutos e 28 segundos 

 

((A professora começa escrever no quadro apontamentos sobre o conteúdo de Gramática 

“Pronomes”)) 
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39. P.: Ó:: ... eu não vou esperar o pessoal chegar aí não ... eu vou começar anotar umas coisas 

no quadro...que a gente vai começar trabalhar ... com pronome ... que é o conteúdo da 

primeira unidade ... eu só queria lembrar que dia marcamos para entregar o roteiro do 

filme? 

40. A7: Dia DEZEsseis, dia DEZEsseis, dia DEZEsseis... dia DEZEsseis 

41. P.: E o trabalho ... a apresentação é que dia? 

42. A7: Dia dezesseis 

43. P.: Dia dezesseis é a apresentação ... o roteiro do filme eu não marquei não... só que dia 

dezesseis ... dia dezesseis é que dia? ... dezesseis é quinta né? Semana que vem é 

pararalisação quarta ... quinta e SEXta não vai ter aula... todas escolas estaduais ... 

universidades e universidades e tudo que tem di::REITO ... então eu vou remarcar logo e 

deixar no cantinho do quadro ... dia dezesseis é quinta ... vou remarcar pra o dia VINte ... 

a gente marca dois dias ... a gente marca pra o dia vinte ... a gente marca pra o dia VINte 

uma aula e vinte e três do quatrO ... e dia vinte e quatro ... que é na SEXta a entrega do 

roteiro do filme ... quem não assistiu o filme tem que PE-GAR pra assistir agora  à parte 

e assistir ... ((a professora anota no quadro as datas para cumprimento das atividades)). 

44. A8: Qual nome? 

45. P.: Lisbela e o Prisioneiro ... Ó:: como eu disse no ínicio ... ho::je nós vamos comeÇÁ a 

trabalhar com PRO-no-me...  

46. A7: [Ainda? = 

47. P.: [Ainda por quê? ... se é o assunto da unidade ? =.  

48. A7: = Ô:: professora ... eu tô procurando a matéria aqui ... PRO-feS-SO::ra e ainda não 

A-che::i ...  

49. P.: = Ó:: ...a primeira coisa que a gente tem que pensar em pronome ... /no primeiro ano 

... vocês deveriam ter trabalhado com as outras classes gramaticais ... subsTANtivo ... 

adJEtivo ... ar::TIgo e numeRAis:: ... por que no primeiro ano nós trabalhamos com 

pronome ... verbo e as classes invariáveis ... advérbio ... preposição e conjunção ... na 

primeira unidade eu deixei só a classe dos pronome 

((A professora copia no quadro um apontamento a respeito do conteúdo de Gramática sem 

consultar quaisquer tipo de manual ou roteiro, dá um tempo para os alunos copiarem e 

inicia a aula expositiva do conteúdo)).  

50. P.: Ó:: pra gente poder relembrar ... é ... quando a gente aprende substantivo que o 

substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe ... aí:: depois a gente aprende/ ... 

ps::iu ... depois a gente aprende uma classe gramatical que está relacioNAda ao 

substantivo ... por que ? ... porque no momento em que eu for utilizar o substantivo eu não 

repetir ... por exemplo ... Maria foi a feira ... Maria comprou legumes ... Maria encontrou 

uma amiga ... Maria voltou para casa ... para não repetir Maria várias vezes ... que é um 

substantivo ... eu tenho uma classe gramatical que vai me a-ju-dar na construção do meu 

texto ... que é o pronome ... que nesse momento aí ... como Maria é:: AL-Guém:: 

relacionado ao discurso ... MA::ri::a ... é alguém de quem eu estou fa-lan-do ... esse Maria 

aí:: pode ser aí substituído por um pronome chamado de pro-no-me PES-SO-AL ... e esse 

pronome pessoal é esse aqui ... pessoal do caso reto ... por quê? ... qual a função do 

pronome que substitui? ... pronome que substitui é aquele que fica NO LU-gar DÊ ... no 

lugar de substantivo... quem são os pronomes que substitui? ... os re::tos ... os oblí:quos:: 
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... os pronomes de tratamento ... os re::tos substituem as pessoas do discurso ... quem são 

as pessoas do discurso? ... quando a gente fala em pessoas do discurso ... eu falo de 

primeira pessoa ... segunda pessoa e terceira pessoa ... a primeira é a pessoa que FA-LA 

... EU ... eu sou a pessoa que FA-lo ... então E::u estou transmitindo a mensagem ... estou 

em primeira pessoa ... eu ... nós ... primeira pessoa do singular e primeira pessoa do 

pluRAL ... a pessoa com que eu FA::lo ... tu ... vós ... só que NÓ::s:: não utilizamos o tu 

... nós utiliZAmos o VOcê:: ... utilizamos um pronome de terceira pessoa para nos referir 

a uma segunda pessoa ...  então quando eu falo com LA::ra ... você vai ao ci:NEma? ... tu 

vais ao cinema? ... porque  faz par-te da nossa cultura utilizar o você invés do tu ... mas de 

acordo com a norma CULta o Tu é um pronome de segunda pessoa que eu devo utiliZAR 

para me referir a pessoa com que eu FA-lo ... e a pessoa de QUEM eu falo ... ((ruídos)) aí 

eu vou ter o quê? ... ter-ce-i-ra pessoa ... Ele:: ou Ela:: ... que é uma terceira PES-So-a ... 

a pessoa de quem nós estamos faLANdo ... todos pronomes estarão voltados para essas:: 

pessoas:: ... as pessoas com quem eu falo ... as pessoas que eu falo ... e as pessoas de quem 

eu falo ... esses aqui:: ... os retos ... que é eu ... tu ... ele ... nós ... vós ... eles ... está 

relacionada a pessoa que fala e substitui substantivo ... os pronomes oblíquos também 

substitui o substanti::vo ... só que ele completa o sentido do verbo ... por exemplo ... se eu 

digo assim ... eu encontrei Luiza na ru::a ... eu A:: ENcontrei na rua ... de acordo com a 

linguagem culta você não vai dizer ... eu encontrei ela na rua ... não é correto ... como na 

escola deve-se ensinar a norma culta ... a norma padrão culta ... então o que é que a gente 

faz? ...  a gente pode até usar no dia a dia ... ahh eu encontrei ela na rua ... na linguagem 

coloquiAL ... na linguagem in-for-MAL ... mas na linguagem formal ... na linguagem culta 

... deveria usar E:u A encontrei na rua ... esse A substitui ela ... que é um pronome oblíquo 

... ((ruídos)) depoi:s:: nós vamos ver a diferença / ... a medida que a gente for trabalhando 

nós vamos vendo os pormenores de ca-da classificação ... a di-fe-ren-ça de MIM pa::ra 

ME ... quando é que eu uso este ... quando é que eu uso esse ((apontando para o quadro 

branco)) porque é pronome oblíquo também ... estará substituindo o substantivo ... mas se 

relaciona a quem? ... ao verbo ... quando a gente diz assi::m ... eu/ é:: ... “eu vi ela na 

esquina” ... a gente sabe que VI ELA é uma maneira informal usada ... coloquial ... e de 

acordo com a norma culta é errado ... eu A VI na esquina ... existe até uma brincadeira que 

di::z ... viela é um beco sem saída ... porque quando fala viela ... dá como uma palavra só 

... vi-e-la:: ... que é um BE-qui-nho que não tem como SA:ir: ... então E:u A VI no pátio 

... E:u a VI na esquina ... E:u A VI na festa ... aí eu utilizo um pronome oblíquo para isso 

... e o pronome de tratamento eu utilizo PA-ra ... para quê? ... para também substituir o 

subsTANtivo ... informalmente em você ... ou forMALmente ... senhor ... senhora ... ou 

os pronomes que nós temos para indicar ... as vezes CARgos que as pessoas exercem ... 

como vou me referir a essa pessoa? ... Como vou escrever uma carta? ... Um documento 

para um preFE::ito? ... [ então eu vou usar vossa excelência ... vossa senhoria  

51. A6: [Vosso ladrão  

52. P.: = ... como eu me refiro ao papa? ... Vossa santidade ... então esses aqui estão 

relacionados aos pronomes pessoais ... hoje nós vamos ficar nos pronomes pessoais ... por 

quê? ... porque a gente vai trabalhar cada um desses aqui ((apontando pra o quadro)) ... 

depois a gente vai indicar na CLAS-si-fi-cação ... porque se eu der tudo numa aula só:: ... 

eu vou ter que ficar voltando ... posseSSI::vos acompanham e substituem  MEu ... MInha 
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... TEu ... TUa ... nosso ... nossa ... os demonstrativos também estão todos relacionados 

sempre a primeira segunda e terceira pessoa ... nos demonstrativos nós vamos trabalhar/ 

... quais são os demonstrativos? ... este ... esta ... aquele ... aquela ... mas como eu uso? ... 

eu uso es::TE para quem tá perto ... uso ES::se para quem tá perto DE-le ... uso aquele 

para quem está longe ... [e isso eu preciso saber na hora de escrever o contexto  

53. A7: [É:: isso mesmo 

54. P.: = porque “ES::te trabalho foi entregue pelos alunos do 2º ano A” ... “Naquele dia eles 

estavam esperando o professor” ... “Essa notícia chegou” ... Por que?/ por que  talvez ... 

porque eu usei essa e não esta? ... porque eu já falei do fato antes ... então isso nós vamos 

aprender no demonstrativo ... O indefinido ... o indefinido ele substitui e acompanha ... 

alguns ... nenhum ... alguém ... ninguém ... tudo ... nada ... O interrogativo nós podemos 

usar em frases interrogativas direta ... “Quem é você?” ... ou indireta ... “Perguntei ao 

aluno quem ele era” ... E o relativo se refere a um termo anterior que eu mencionei na 

oração ... “Aquele livro CUjas páginas estão amareladas sumi::u”  ... então “cujas páginas” 

cuja se refere a páginas ... “Ele é o garoto O qual te falei na aula passada” ... o qual se 

refere a garoto ... relativo ... então nós vamos trabalhar cada um ... é assunto da primeira 

unidade ... todos os pronomes ... então quando for para a segunda uniDAde:: ... isso tem 

que tá aprendido ... então hoje nós vamos nos deter nos pes-so-ais e no LIvro ... por isso 

que eu pedi que vocês trouxessem o livro ... Porque no livro de vocês te::m ... TANto o 

re-su-mo de cada um dos pronomes ... pra eu não colocar no quadro ... todos os pronomes 

pessoais ... todos os oblíquos e de tratamento ... então no livro de vocês tem/ na página ... 

vamos ver a página aqui:: ((a professora procura no Livro Didático)) ... [página 

55. A7: [Cento e setenta e quatro 

56. P.: = Cento e setenta e quatro a cento e setenta e sete ... [a leitura que eu quero que vocês 

façam ...  

57. A7: [quem já leu professora? 

58. P.: = Quem não tem livro senta perto de alguém até podermos providenciar ... mas em 

qualquer livro tem ... eu vou olhar depois na biblioteca se tem outro livros e vou emprestar 

vocês pra vocês estudarem ... tá bom? ... Ó:: como nem todos tem livros vocês podem 

começar fazer a atividade do livro e depois terminar amanhã que nós temos apenas uma 

aula ... aqui:: ó:: ((apontando para o quadro)) eu vou colocar as páginas ... 

 

 

((O restante da aula foi preenchido com o exercício do livro; nesse espaço de tempo 

nenhum dos alunos solicitaram nenhuma ajuda ou explicação da professora)). 

 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 13/04/2015 - Duração: 28 minutos e 43 segundos 

((A turma possui o total de 46 alunos matriculados, esta aula teve 37 presentes. Turma 

cheia, espaço pequeno. A professora produziu um material de apoio para melhor fixação 

do conteúdo pronome para ser respondido em grupo de cinco ou seis alunos )). 

59. P.: Hoje nós só temos uma aula não é? ... PS::i::u ... Ó:: ... PS::i::u ... Nós só tem/ PS::i::u 

... nós só temos uma aula hoje ... então como nós trabalha/ nós falamos na aula passada 

Leiam as páginas 174 a 177 e respondam às 

questões das páginas 183 a 184 (1 a 3) 
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sobre pronomes pessoais:: ... eu preparei uma atividade ... vocês só terão que resPONder 

no caderno AmpliANdo:: ... é:: ... o conceito e a classificação dos pronomes pessoais:: ... 

certo? ... então as primeiras questão são de marcar ... então vocês vão APEnas:: colocar a 

resposta certa no cardeno ... só a última questão que é de responder ... eu que::ro sete 

grupos de CINco pessoas ... rapidinho aí:: ... é oito grupos 

60. Gr.A.:  Pode fazer de seis? 

61. P.: PO::de ... seis é o máximo  

((Muito barulho e dispersão da turma; um aluno questiona a professora sobre a 

possibilidade de haver mais de uma alternativa correta nas questões das atividades)) 

62. P.: PriMEIra questão só uma alternativa ... segunda questão ... a MES::ma coi::sa ... tá? 

... a resposta é só letra ... por exemplo ó:: ... PS::i::u ... QUEStão um ... resposta le::tra:: 

ou A ou B ou C ou D ou E ... porque todas as letras tem as palavras/ os pronomes que 

preenchem todas ... só é uma letra a resposta ... ou A ou B ou C ou D ou E 

63. A7: Professora:: ... e quando for completar a frase? 

64. P.: Tem que responder primeiro pra vê ... não é? ... qual é a letra que vai marcar:: ... se 

não encontrar nenhuma é porque você errou alguma / alguma frase aí::  

65. A9: Ô:: proFEss:ora não precisa copiar no caderno não? 

66. P.: Não:: ... só as respostas 

((Enquanto respondem atividades em grupo os alunos conversam de outros assuntos que 

não sejam referente a disciplina de Língua Portuguesa, a professora realiza a chamada e 

outras anotações no diário de classe.)) 

67. A10: Ô:: ((chama o colega por um apelido e pede ajuda para a atividade)) 

68. P.: Dá  a resposta não  

69. A7: Você usa o contexto ... a única coisa/ tipo assim ó:: ... me dá aí ((pede a folha de 

atividade)) ... deixa eu vê aqui ó :: ... “Eles chegaram antes de mim.”... “Há algum trabalho 

para mim?” ... “Ele pediu para eu elaborar alguns exercícios;” ... “Para mim... viajar de 

trem é uma aventura deliciosa” ... ((Lê a atividade da folha completando as lacunas com 

o “eu” ou “mim”)) ... PRONto ...[ você tem que vê se mim ...= 

70. A10: [Ô:: véi ... você ajudou muito 

71. A7: = Eu li aqui ó:: ... quer vê ... aqui ó:: primeira pessoa do singular ... eu ... mim ... 

contigo ... sendo que ó:: aí moço ó:: ... aí ... aí ... PRONOME ... PROnome ... pronome 

RE-to MOço ... [a professora faLOU = 

72. P.: [Aprendeu a AUla ... graças a Deus... está dando aula pra o Outro:: ... ó:: que coisa 

boa... já posso até fechar a unidade feliz:: 

73. A7: =... é a primeira ... segunda ... e terceira PES-SO-A ... assim ó:: eu e você conversando 

aqui a gente tá usando só pronome reto ... que no caso é ((ruídos)) aí:: você Entendeu né? 

... aí você tem que ver se a frase tá ((ruídos)) você bota aqui a sua vida pô ... ((ruídos)) 

[que a gente aprendeu lá na primeira série ... = 

74. P.: [A gente não ... eu não tava lá mais você  

75. A7: = é isso Moço:: ... primeira pessoa do singular ... eu... tu ... ele ... nós ... vós ... eles ... 

é isso moço:: a gente aprendeu lá desde quando não sabia nada ... Aqui ó:: o quadro geral 

dos pronomes pessoais ó:: ... caso Reto ... e aqui é com preposição ((apontando para o 
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livro))... mas não entra nessa onda NÃO ... por que preposição vai ter que entrar em outra 

coisa ... outra coisa assim ... mais ou menos a mesma só que ... tipo ... só mais um 

pouquinho ... né? ((a fala do interlocutor de Samuel por vezes não é compreensível, pois 

ele fala muito baixo)) 

76. A7: Moço:: eu quero logo é terminar esse TER-ceiro Moço ... Deus abençoar aí::... ENtrar 

num curso superior aí:: e aí ir só pra frente ... caranguejo é que anda para trá::s 

((Os alunos continuam respondendo as questões da folha e ao refletirem sobre a questão 

número 2)) 

77. A7: “Meu amigo, o diretor quer falar conTIgo;” ... aqui ó:: aí você tem que ver a regra ... 

aqui ó:: ... aí você vem aqui:: ((apontando a página no Livro Didático)) ... pronomes 

pessoais do CAso ... REto ...  grupo dois ... ((ruídos)) ... entenDEU? ... “Meu amigo,/ MEU 

... não é nada ... amigo ... Nada ... diretor ... diretor é o SUjeito ... quer falar consigo 

((ruídos)) ... você tá ligado que tudo vem numa oração ... eu tô achando que é a letra a ... 

“Você não pode ir sem eu;” ... porque é duas pessoas conversando ... um é sujeito o outro 

é complemento ... você não pode dizer “Você não pode ir sem / sem eu” ... o complemento. 

((Samuel confirma com a professora se a questão está correta)) 

78. A7: ProfeSSOra ... a letra A aqui ... é a única que é pronome pessoal ... né? ... você não 

pode ir comi/ sem eu ... 

79. P.: “sem eu” ...  “sem mim” ... né? 

80. A7: Não ... eu quero “sem eu” mesmo 

81. P.: Depois de preposição é o quê? ... [tá pedindo a COrreta= 

82. A7: [Pois é ... A COrreta ... 

83. P.: Então ... a primeira tá errada ... “sem MIM”...  

84. A7: Ah...  ((a professora continua a chamada e Samuel se volta para os colegas com 

outra explicação)) depois de preposição ... tá vendo? ... por isso que eu falei da 

preposição ó:: ... tem que ser do caso oblíquo ... esse aqui é o REto ... ((ruídos)) ah não 

MOço ... tá pedindo pra ser / ah não ... tá pedindo pra ser::/ tá pedindo pra do caso 

oblíquo ... ((ruídos)) ... eu não sei é de NAda ... bora fazer o seGUINte ... bora dá uma li-

di-nha ... com CALma e bora INterPREtar e ENtender o que a professora QUER ... 

“Assinale a única frase correta quando ao uso do pronome pessoal” ... ((ruídos)) 

((O aluno C direciona-se a professora para tirar dúvidas e aponta para a questão número 

4)) 

85. A7: Professora, estamos na dúvida entre a B e a E ...é a B né professora? 

86. A11: É a E ... professora. 

87. P.: É ... ó:: aqui você analisa assim ... antes de verbo no infinitivo você usa EU ... então 

“Era para EU ...” ... então essa tá fora ... essa tá fora...essa tá fora ... então vai ser essa ou 

essa ... “Falar ontem com ele ... com ele/ ... mas não O encontrei ... encontrei quem? 

...quem encontra ... encontra o quê? ... encontrou quem? ... encontrou ELE ... Ele é 

substituído por O ... Agora ... quando se diz assim ... “Entreguei um presente a ela” ... 

entreGUEI-LHE:: ...porque? ... porque A ELA tem preposição ... então só pode ser essa 

...[então entreguei tem preposição ...  então entreguei-lhe um presente ...= 

88. A7: [Eu não lembro nem o que é pre-po-si-ção ... professora ... eu não lembro nem o que 

é preposição ... 
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89. P.: = Preposição liga ora/ liga palavras ... por exemplo ... “andei A pé” ...((ruídos)) ...de 

... em ... para ...por ... com ... perante ... ligando uma palavra a oitra na oração ... 

90. A7: Lembrei agora ... professora ... É porque tá todo mundo aqui CONfuso ...professora 

... vale quantos pontos essas atividades da sala? 

91. P.: TUdo vale PONto ... um ESPIrro na minha aula vale ponto ...  

92. A7: E se o cara for bom nas aula tudo ... mas na prova ele errar MUIto? 

93. P.: Se Ele errar MUIto eu Olho aqualiativa Dele ... aí se ele ficar com 4,8 ... eu dou 5,0 

... 4,8 se ele se for BOM eu dou... se ele for bom eu DOu ...  

((Após ter realizado a chamada, professora passou pelos grupos tirando possíveis 

dúvidas e dando o visto em atividades feitas anteriormente, no entanto não foi possível 

acompanhar o diálogo entre ela e os alunos.)) 
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94. P.: Vamos nos sintonizar ... né? ... hoje até que tá vazia a sala ... ontem tinha muita 

gente? ...tinha muita gente? ... Ó:: ... nós ... é:: ... esperar/ ... vocês querem LOgo corrigir 

aquel / eu vou colocar o gabarito da atividade/ ...[é melhor corrigir com vocês:: =   

95. A10: [de que atividade? ((espantado)) 

96. P.: = daquela de pronomes ... corrijo logo ... enquanto chega os outros para apresentar as 

equipes ... né? ... porque hoje está marcado para a apresentação das equipes:: ... e AMAnhã 

para entrega ... DO:: ... ro-tei-ro do FILme ... será que alguém vai trazer violão ... alguma 

coisa? 

97. A1: quê? 

98. P.: Ou vocês ... já tem alguma equipe pronta para apresentar? ... segundo ano? ... quem é 

do segundo ano pede pra entrar aí:: ...por favor ... porque eu vou começar a apresentação 

dos trabalhos ... se não vai atrapalhar ((muito barulho e conversas paralelas, os alunos não 

demonstram nenhum interesse na organização das equipes; enquanto isso a professora 

recolhe trabalho de alunos)) 

99. A12: Eu tô doido pra ver o the voice hoje:: nessa sala ... sabia? ((comenta, direcionado à 

professora)). 

100. P.: Hã? 

101. A12: [Eu tô doido pra ver o the voice hoje =  

102.  Professora: [Eu também 

103.  A12: = eu só vou sentar só pra virar a cadeira viu? 

104.  P.: HE::I:: ... A FEIRA AÍ VAI A-CA-BAR QUE HORAS? ((muito barulho, a 

professora chama atenção, mas os alunos não respondem ao chamado e continuam 

conversando muito)) PRON-to gente ... vamos lá:: ... SENtá:: ? ... GENte ... ó:: ... só 

lembrando que o roteiro é pra amanhã ... algumas pessoas que JÁ terminaram e estão 

entregando HOje:: ... aí estou DANdo a LISta pra ASSInar ((a professora recebe atividades 

enquanto espera que os grupos organizem a apresentação; mas os alunos se encontram ainda 

muito dispersos)) Agora ... ei:: ... eu PRE-CI-SO de silêncio ... EU PRECISO DE SILÊNCIO 

PORQUE TEM UM GRUPO QUE TÁ PRONTO PRA APRESENTAR ... [ESPERANDO 
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O SILÊNCIO DA SALA = ((suponho que a professora usou essa desculpa como tentativa 

de chamar atenção dos alunos)) 

105. A1: [Quem? ... quem?  

106. P.: = Vocês:: ... VA::ne::ssa ... me dá o nome da equipe aí:: ... PSi::u ... EStou 

espeRANdo vocês ... viu? ... ó:: sete e VINte e CINco ... PSi::u ... Bora ME-ninos ... ainda 

tem a tarefa pra corrigir ... bora? ... ((alguns alunos vão até a professora relatar a falta de 

compromisso de alguns colegas)) ... eu estou na espera ...ainda tem a tarefa pra corrigir ... (( 

107. A1: Manda o outro grupo apresentar logo ...professora? 

108. P.: Tem outro grupo não ... bê ((expressão de chateada)) 

109. A1: [Ué:: só é noi::s? ... só é nois?= 

110. P.: [Só 

111. A1: =Ué:: só é nois? ...nois é pocado mes::mo ...  eu não ACREdito que é só nois 

não... 

112. P.: Psi::u ... PRONto ... ó:: ... Ô:: Vanessa vai logo ... ó:: ... eu tenho uma atividade 

pa/... ó:: não precisa vir o grupo todo não ... é quem for apresentar ... ((os alunos discutem 

sobre quem vai a frente)) 

113. A13: Vale quanto professora? 

114. P.: Não dividi a pontuação ainda não ... vai depender do nível das apresentações ... 

Natália ... vê logo aí ... Natália ...vê logo aí quem vai apresentar que eu tô com pressa ... 

ainda vou corrigir atividades ... o grupo um é ((e cita o nome dos componentes do grupo)) 

115. P.: É a primeira é a última viu? ... ((fala baixinho para a pesquisadora, 

demonstrando insatisfação com a turma;  Já havia passado 20 minutos da aula e nenhum dos 

grupos se manifestou. Muito barulho e conversas paralelas))  

116. Pesquisadora: Parece que nem está falando com eles ... né? 

117. P.:  Eu vou corrigir minha tarefa ... Ó:: ... HEI:: ... PSIU:: ... PRESTA ATENÇÃO 

... Ó:: ... psi::u ... tá parecendo que nem tem professor na sala de aula ... eu tô aqui sentada 

esperando o grupo apresentar e vocês CONversando ... Psiu:: ... eu vou corrigir a minha 

atividade sobre pronome que passei em grupo ... quem fez/ quem não fez aproveita pra fazer 

no caderno... porque eu não vou dá o visto agora ... depois que eu corrigir aí o grupo 

apresenta ... PSIu:: ... ó:: ... a primeira questão ... ó:: ... psiu:: ... a primeira questão ... “Eles 

chegaram antes de mim” ... “Há algum trabalho para eu fazer” ...”Ele pediu para eu elaborar 

alguns exercícios” ... “Para mim, viajar de trem é uma aventura deliciosa” ... Então ... 

primeira questão ... LE-tra E ... aí vocês preencham com a letra ... ((muitos ruídos)) ... tudo 

que trabalharmos amanhã ... se-ma-na que vem ... na outra ... é o que vai cair na avaliação 

do dia Onze ...tá? ... no dia onze já faz a prova ... e a primeira prova é Português ... então ... 

sempre eu coloco uma interpretaçãozinha pequena e o assunto de Gramática que a gente 

trabalhar ... e como nós estamos trabalhando com pronome ... e vamos continuar na prova ... 

é o que vou cobrar prova ... um TEXto para interpretação relacionado ao TE-ma ... que é 

romanTISmo ... e:: algumas questões de pronome ... nós ainda temos DUas semanas pra 

trabalhar isso aí ... sem contar com o feriado do dia primeiro ... que é uma sexta-feira ... que 

é uma aula só que a gente perde ... mas não tem problema ... [“Assinale a única frase correta 

quanto ao uso dos pronomes pessoais:”= 

118. A1: [Letra E 
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119. P.:  = LE-tra E ... “Para mim ... jogador de futebol tem que ter RA-ça”  ... então ... 

dois ... LE-tra E ... só lembrando ... antes de passar pa-ra a ter-cei-ra questão ... antes de 

passar para a terceira questão ... um DEtalhe ... E::U ... PRO-no-me reto ... quando eu tenho 

de-pois do proNOme o verbo no in-fi-ni-ti-vo ... eu devo usar o pronome RE-TO ... nunca 

muda ... “isso é para mim fazer” ... está totalmente incorreto para a norma CULta ... “isso é 

para eu fazer” ... “isso é para eu pegar” ... “este assunto é para eu estudar” ... agora “este 

livro é para MIM” ... final de frase ... depois de preposição ... aí eu vou usar mim ... agora se 

vier logo depois do verbo no Infinitivo ...que é o verbo terminado em ‘Erri:: ... no infinitivo 

... ENtão ... “Es-se tra-ba-lho é pa-ra eu fa-zer” e nunca “pa-ra mim fa-zer” ... agora se eu 

dissesse ... “Es-se tra-ba-lho é para mim?” ... ((ruídos)) ... TER-CEI-RA QUES-TÃO ... EU 

VOU TER QUE GRITAR NÉ? ... E DEPOIS TOMAR REMÉDIO PRA GARGANTA ... 

DEVE SER ... EU TÔ CORRIGINDO A TAREFA E VOCÊS CONVERSANDO ... VOCÊS 

TIVERAM ... Ó:: ... DE SETE E CINCO ATÉ SETE E MEIA PARA RESOLVER O 

TRABALHO E EU SENTADA ESPERANDO ... A-GO-RA EU VOU CORRIGIR 

ATIVIDADE ... DE-POIS VOCÊS FAZEM O TRABALHO ... “Assinale a alternativa 

incorreta em relação ao uso do pronome pessoal:” ... nós temos:: ... um problema nessa 

questão ... a LE-tra B “Nada mais há entre eu e ti” ... pode ser “entre eu e ti” e mim ... não 

pode ser “entre mim e ti” ... tem que ser “mim e ti” ... então quem marcou a B está certa e 

quem marcou a C também está certa ... B ou C ... B ou C ... QUARta questão ... “Era pra EU 

fa-LAR COM ELE ontem ... mas não O encontre::i em parte alguma” ... [LE-tra ... 

120. A1: [Letra B 

121. P.:  = LE-tra E ... QUA-tro ... Le-tra E ... o verbo encontrar é um verbo que pede 

complemento sem preposição ... encontrei quem? ... encontrei Ele ... então o pronome que 

substitui Ele é O:: ... agora se fosse ... o verbo DAR ... [que dar:: ... dá alguma coisa a 

alguém= 

122. A10: [Eu não dou nada a ninguém 

123. P.:  = dar o quê ... a quem? ... “Dei o presente a ele” ... “Dei-LHE o presente” ... aí 

poderia usar o LHE ... que é o caso do verbo dar ... mas o verbo encontrar ... encontrei quem? 

... E-le ... O:: ... então o O:: substitui ELE ... e LHE substitui A ELE ... então não poderia ser 

a questão que tem o LHE ... porque encontrar é verbo que pede o complemento sem 

preposição ... e LHE é o pronome que completa o verbo com preposição ... então podia ser 

nem a lembra B e nem a letra C ... o “Te” não pode porque não é SEgunda pessoa ... então a 

LE-tra B, a LEtra C e D tá fora ... então só podia ser a letra A ou E ... mas como eu não vou 

falar CONSIGO ... então é assim que a gente trabalha as questões de as-si-na-lar ... tanto em 

interpretação de texto ... como em Gramática ... em prova de unidade ... prova de concurso 

... ou outra prova que vocês vão fazer ... deve-se trabalhar com eliminação ... elimina logo 

aqueles itens que você sabe que não tem nada a ver com a questão ... então sempre é dois 

itens que não tem nada a ver ... aí sobra TRÊS pra você ANA-LI-SAR ... aí desses três você 

vai analisar o primeiro item ... segundo item ... terceiro item ... se tiver três itens pra vê qual 

completa a frase ... sempre fica dois muito parecidos pra você deciDIR ... qual dos dois é 

mais correto ... sempre assim em questão de MARcar ... “Assinale a alternativa em que o 

pronome EM NEGRITO foi empregado corretamente” ... qual é a letra? ... B de BO-la ... “É 

lamentável ...mas isso sempre ocorre com nós dois” ... cinco ... letra B ... “Leia atentamente 

as seguintes frases ... João deu o livro PA-ra MIM ler ... João deu o livro PA-ra EU ler”... 
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MIM ler é linguagem de índio ...tá? então ...  “A respeito das frases anteriores ... assinale a 

afirmativa correta” ... Le-tra? ... B ... “a frase dois está certa ... pois o sujeito de ler ... deve 

ser um pronome do caso reto EU::” ... então número seis:: ... le-tra B de BO-la ... É:: essa 

atividade ... quem não fez ... pega com o grupo ...tira a xerox se quiser ... responde no caderno 

... porque se é pronome e eu vou cobrar pronome da prova ... com certeza vai cair questões 

parecidas com essas DAqui ... “Complete as lacunas com o pronome adequado ... Este 

encargo é PA-ra EU assumir sozinho, sem que se repartam as res-pon-sa-bi-li-da-des entre 

MIM e TI” ... LE-tra? ... E: ... Número oito “Complete as lacunas ... de presente, deu-lhe, 

um livro para EU ler ... de presente, deu-lhe um livro para MIM ... nada mais há EN-tre MIM 

e você ... SEMpre houve entendimentos entre MIM e TI” ... e:: ... “José ...espere ... vou com 

você” ... Letra C de CA-sa ... NO-ve ... “Complete as lacunas com o pronome adequado” ... 

“documento que tens à mão é importante ... Pedrinho?” ... ES-SE DOCUMENTO ... porque 

se eu estou FALANDO com Natália ... olha bem ... eu falei isso aqui com vocês ... pronome 

demonstrativo ... se a borracha está na minha mão ... está perto de quem fala ... primeira 

pessoa ... esTA borracha... esTEe papel ... se está perto de Natália ... que é uma segunda 

pessoa com que eu estou falando eu digo... esSA borracha ... ESSE paPEL ... esSE caderno 

...esSE estojo ... esSE CEluLAR ... esSES óculos:: ...  porque? ... porque está perto da pessoa 

com que tô falando ... se está lá no fundo eu digo ... aquela borracha ...aquele papel ... aquele 

caderno .... aqueles/ aquela blusa ... ok? ... então ESSE ... ESTE ... AQUELE ... então se diz 

“Esse documento” porque? ... porque está na mão de uma segunda pessoa ... então não pode 

ser ESTE ... então / então ó::de cara eu ia tirar a Letra B ... a letra C ... e a letra E ... trÊS:: 

de cara ...porque o primeiro só pode ser ESSE ... então só pode ser a letra A ou a letra D ... 

aí eu tenho a segunda oração ... “A estrada do mar, larga e oscilante ESSA sim ... o tentava” 

... ESSA de novo ... “Na traseira do caminhão lia-se ES-TA frase ... tristeza não pa-ga dívida” 

...”CUIdado ...mergulhador ... estes animais são venenosos ... a arraia miúda ... o peixe-

escorpião ... a medusa ... o mangangá” ... então ... le-tra A ... nove letra A ... Dez ... “Elabore 

orações com os pronomes E:U ... ME ... isso aqui acontece muito na internet ó:: ... quando 

tem que usar me ... usa mim ... quando tem que usar mim ... usa me ... “Eu estou me 

arrumando” ... não é MIM arrumando não ... “Eu vou me arrumar” ... Mê- é ... COMIGO ... 

CONOSCO ... LHE ... NÓS e NOS ... quem gostaria de falar a frase com o pronome EU? ... 

o mais fácil 

124. A14: Eu vou sair  

125. A15: Esse livro é para eu ler. 

126. P.: Quê mais? ... Tanto pode ser no ínicio da oração ... como no meio de uma oração 

com o verbo no infinitivo ...  ME? ... quem fez? ... “ Eu vou me arrumar” ... minha frase ... 

“Ele ME encontrou na rua” ... Ô:: queridos ... a-ma-dos ... vocês não estão acompanhado a 

correção ... vocês podem ir lá pra fora ... eu não vou dar falta não ... viu? ... é porque me 

atrapalha ... a gente tem vários tipos de alunos ... aqueles que mesmo conversando com o 

colega do lado consegue ouvir o que o professor ... Falou e:: APREN-der ... existe aqueles 

que mesmo prestando atenção às vezes tem dificuLDPade de aprender ... e existe aqueles 

que se não tiver silêncio eles não aprendem ... então eu tenho que respeitar todo tipo de aluno 

...  então se vocês conversam ... alguém/ atrapalha alguém ... e se você/ é:: e eu penso o 

seguinte ... eu estou aqui pra ajudar vocês ... a gente precisa/ vocês precisam aprender ... o 

que eu tive que/ que fazer até hoje/ hoje os meus alvos são outros:: ... vocês é que tem alvos 
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de terminar o  segundo ano ... de ir pro terceiro ano ... muitos tem alvo de fazer vestibular ... 

muitos tem alvo de fazer concurso ... EU:: tenho outros alvos ... porque os alvos referente ao 

de vocês ... eu já pasSEI:: ... então eu não vou ficar aqui na frente em uma sala de segundo 

ano ... toda aula pedindo silêncio ... toda aula demorando dez a quinze minutos pra começar 

a aula porque vocês estão conversando... porque eu tô li-dan-do com ADULtos:: ... eu tô no 

trabalho a tarde porque são crianças ... e crianças vocês sabem... você dá dois gritos ou PA-

ra ou manda chamar a mãe ...  eu não vou mandar chamar a mãe ...é segundo ano ... pra dizer 

pra mãe ... pro pai que tá conversando ... então vocês estão livres pra assistir ... pra não 

assistir ... pra sair ... pra ficar na sala ... mas se ficar tem que respeitar o que eu tô fazendo e 

os outros também querem fazer ... ((ruídos)) agora a conversa atrapalha ...  atrapalha porque 

eu tô corrigindo e/ e ao mesmo tempo explicando... tem gente que sabe ... ó-ti-mo ... glória 

a Deus por isso ... mas tem gente que não sabe ... que quer aprender e vai precisar ... e depois 

quando vai escrever o texto ... MESmo o professor falando ... comete os mesmos erros ... 

você pega a produção de texto e vê ... usou ME onde deveria usar MIM ... ou o contrário ... 

então meu papel é explicar ... não quero ser CHAta ... mas eu tenho que falar ... porque se 

eu não falo ... a aula passa ... vocês não aprendem e eu não posso roubar do EStado ... porque 

eu vou receber meu salário final do mês ... todo mês eu recebo salário ... então eu recebo 

meu salário pra quê? ... pra dá aula ... e eu tenho responsabilidade ... então se eu tenho a 

responsabilidade ... eu também preciso cobrar de vocês a res-pon-sa-bi-li-da-de ... Alguém 

mais? MIM ... por favor ... frases com MIM ... “Este presente é pra mim”= 

((Algum aluno dá exemplo de frase com “ME” e não com “MIM” conforme solicitado pela 

professora e ela responde corrigindo; não foi possível ouvir o aluno, pois os ruídos 

permaneceram))  

127. P.: = Não ... “Eu vou me amar mais” ... “Ele me encontrou na festa” ... aí eu uso 

esse ME aqui ... em meio de frase ... esse aqui ((apontando para o MIM no quadro branco)) 

eu vou usar no final de frase e depois de uma preposição ... “Ele falou de MIM” ... “Ele 

trouxe presente pa-ra MIM” ... aí eu uso esse MIM ... para vocês não esquecerem quando 

forem digitar lá no whatsap ... facebook ou qualquer outra coisa ... LEMBRAR ... que é onde 

a gente mais encontra o erro ... é ME e MIM ... e às vezes “Ah a gente tá na internet pode 

usar qualquer linguagem” ... tudo bem ... mas o vício leva você a trazer isso pra o texto 

escrito e ás vezes errar até uma questão de marcar ... num concurso e qualquer outra COIsa 

... CO-MI-GO ... “Ele estava comigo” ... “Ele saiu comigo” ... alguém mais? ... CONOSCO 

... “Ele saiu conosco para a exposição” ... “Ele jantou conosco” ... “Ele foi ao cinema 

conosco” ... LHE ... verbo que pede complemento e preposição ... corresponde “A ELE” 

...”Ofereci-lhe flores no seu aniversário” ... ofereceu o quê? ... flores ... a quem? ... A ELE 

... ofereci-lhe... Outra coisa ... no ínicio da oração ... o pronome oblíquo não começa oração 

... quando inicia? ... na linguagem coloquial ... mas na linguagem formal ... no texto a gente 

não deve utilizar ... porque a gente vai contra a linguagem culta e comete erros ... Conosco 

é comigo ... com você ... com várias pessoas ... O NÓS ... “Nós faremos uma prova” ... “Nós 

apresentaremos um trabalho” e o NOS é o complemento do verbo ... aqui funciona como 

sujeito ((NÓS)) e aqui como o complemento do verbo ((NOS)) ... “Nós sairemos mais cedo” 

... “Ele NOS disse que sairíamos mais cedo” ... disse o quê? ... que sairiamos mais cedo ... 

para quem? ... para nós ... O grupo está com a palavra ... por favor ((Faltando cinco minutos 

para terminar a aula o único grupo que preparou algo apresentou o trabalho)). 
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128. Pesquisadora: Os outros grupos vão ter a chance de apresentar? 

129. P.: Eu tinha anotado hoje e amanhã ... se não apresentar amanhã ... não apresenta. 

((O aluno Wellington se aproxima da mesa professora baixinho e pergunta a diferença de 

nos e nós)) 

130. A10: Professora, explica pra mim a diferença de nós com acento e nos sem acento? 

131. P.: Nós com acento é reto ... “Nós vamos ao cinema” ... entra como sujeito ... e nos 

é complemento do verbo ... “Ele nos achou” ... “nos encontrou” ... ((O grupo iniciou a 

apresentação do trabalho. Apenas leram dois poemas em tom de voz baixo)). 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 24/04/2015 - Duração: 29:19:00 

 

((Os alunos se reuniram em volta da mesa da professora para entregar o roteiro do filme. 

Dos 40 alunos matriculados, apenas 27 compareceram nesse dia.)) 

132. A7: DEI:xa eu falar ... pro::fessora ... vai dar tempo apresentar o trabalho hoje::? 

133. P.: HEI:: ... Ó:: ... HEI:: ((chama atenção dos alunos pelo barulho enquanto recolhe 

o roteiro do filme e os alunos assinam a lista de protocolo de entrega)) 

134. A7: A professora hoje tá nervosa 

135. P.: Hei:: ... Psi::u:: ... menos aí ó:: ... Menos ... POR FAVOR ... hei:: ... quem mais 

trouxe o roteiro do filme ... Hoje é o dia ... vale dois pontos ... quem não entregar vai ficar 

com ZE-ro ... VALE dois pontos ... não significa que vai ficar com dois:: ... eu vou CORRIgir 

...lo:go nessa sala eu vou dar dois pontos de graça ... é lógico que eu vou corrigir ... Ó:: ... 

Presta atenção ... hoje também é a chance para os grupos apresentarem a paródia e o poema 

... Ontem nós tivemos apenas um grupo ... então quer dizer que os outros deverão apresentar 

hoje ... se não:: ... num tem mais Dia ... nem Hora ... nem Lugar ...((ruídos; a professora 

responde ao comentário de um aluno)) ... é porque você não viu ontem Samuel ... eu dei uma 

de DOIda aqui ... porque o povo fica conversando ... não apresenta e a aula passa.  

((As apresentações dos trabalhos iniciaram aos 15 minutos de aula; os alunos apenas fizeram 

a leitura de poemas, sem nenhum entonação e desenvoltura. A professora solicitou que os 

alunos trouxessem o Livro Didático na próxima aula.)) 

Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 27/04/2015 - Duração: 23:52:00 

 

((A professora solicita que os alunos respondam as questões do livro das páginas 200 a 201 

da questão 1 a 5. Nesse dia 35 dos 40 alunos estavam presentes. Turma agitada e poucos se 

interessam em responder atividades. O tempo da aula é utilizado para esse fim.)) 

136.  P.: Ó:: ... Hei:: ... Mi-se-ri-cór-di-a ... Página duzentos e duzentos e um ... de um 

a cinco ... no caderno só vai dar a resposta ... vou sentar e esperar ... se tiverem dúvida ... 

quem ficou de trazer o roteiro do filme hoje ... por favor ... estou recebendo e assinar a 

LISta ... 
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Aula de LPLB – 2º Ano– Noturno – 04/05/2015 - Duração: 27:08:00 

 

137. P.: Nós temos aquela atividade do LI-vro pra corrigir ...  vou corrigir primeiro ... 

aí se sobrar tempo ... na hora da chamada eu dou visto ... página 200/ ó:: ... o conteúdo da 

prova é interpretação de texto e pronome ... tudo que a gente trabalhou  com pronome pode 

cair ... tá? ...valendo QUAtro ... dia ONze ... Livro ... página duzentos ... primeira QUEStão 

... ((muito barulho, a professora silencia e aguarda a colaboração da turma)) ... Eu vou 

aguardar o silêncio ... porque eu estou gripa::da e não vou gritar ... não:: 

138. A1: Hei POVO ... faz silêncio aí ó:: 

139. P.: [“Suponha esse diálogo entre dois personagens  = 

140. Gr. A.: [Hei... perae VEI:: 

141. P.: = “Suponha esse diálogo entre dois personagens de um conto: ... E então ... 

Damásio ... aquele mascate falastrão sumiu ... hein ... Deve estar aprontando das suas em 

outras fazendas das redondezas” ... “Sei não... seu coronel ... No meu ver ... a essas alturas 

... ele ... com sua tropinha minguada ... já cruzou o rio e se afundou  no sertão ... Aquilo ... 

patrão ... é um ser sem destino” ... “Em relação a alguns elementos textuais do diálogo, 

assinale a afirmação incorreta” ... Letra? ... qual foi letra que vocês marcaram? ... C ... “Em 

seu coronel e sua tropinha as formas destacadas têm o mesmo valor semântico ... senhor ... 

não é? ... seu coronel está no lugar de senhor ... seu coronel ... questão um ... letra C ... 

[Quem não/ quem não tem o livro 

142. A13: Qual é a página? 

143. P.: duzentos ... Meu Deus do céu ... fico impressionada ... Quem não TEM ... uma 

dica ... quem não tem o livro de Português ... POde pegar qualquer livro do segundo ano ou 

qualquer Gramática que tem o assunto pronome  pra vocês estudar ... ((ruídos)) ... no 

caderno/ tem exercício no caderno ... tem o exercício em grupo que nós fizemos ... que nós 

corrigimos em sala de aula ... “Aponte quais dos pronomes demonstrativos sugeridos ... 

completaria adequadamente a frase” ... le-tra A “pontinhos lá no céu não são as estrelas ... 

são satélites artificiais” ...  Esses ... estes ... ou aqueles? ... Aqueles:: ... porque está longe 

da pessoa que fa-la ... se fosse EU ... perto de mim ... ES-TE ... perto de quem eu falo ... 

ESSE... LONge de quem eu falo ... AQUELES. 

144. A15: Qual é a página? 

145. P.: Eu não vou falar não ((impaciente)) ... alguém fala aí ... por favor ... qual é a 

página ...  

146. A1: DU::ZENTOS 

147. P.: Meu Deus do céu gente ... eu não sei o que vocês querem ... não ... “O que estou 

dizendo é verdade mesmo ... Vi tudo com ... ES-TES ...o-lhos::” ... ESTES:: ... está perto de 

quem está falando ... es-te ... tá perto de quem eu falo ... esse ... tá longe de mim ...longe dele 

...AQUELE ... “Sinto um arrepio quando ela me fita com  ... AQUELES ... lindos olhos 

azuis::” ... letra D ... “Meus amigos:: ... neste momento ... ao me despedir de vocês ... quero 

agradecer o apoio que me deram” ... NESTE ... porque no momento ... neste momento...letra 

E ... “Nossa! Você está ri-dí-cu-lo com ESSE terno xadrez ” ...se eu estivesse vestida com o 

terno ... seria ESTE ...mas se o terno está com a pessoa que eu estou falando ... tenho que 

usar ESSE ... “ESSE terno xadrez” ...Número três ... alguma dúvida da questão dois? ... 

TRÊS:: ... “O trecho a seguir é o início de uma crônica do escritor Moacyr Sliar ... Leia-o” 
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... “Para ele ... o fim do ano era sempre uma época dura ... difícil de suportar ... Sofria daquel 

tipo de tristeza mórbida ... que acomete algumas pessoas nos festejos de Natal e de Ano 

Novo...  No seu caso havia uma razão óbvia para isso ... aos 70 anos ... SOLteirão ... sem 

parentes ... sem amigos ... não tinha com quem celeBRAR ...ninguém o conviDAVA  para 

festa alguma ... O jeito eran tomar um porre ... e erao que fazia ... mas o resultado era 

melancólico ... além da solidão ... tinha de suportar a ressaca” ... “Relativamente aos valores 

semânticos e aos mecanismos de referência e coesão estabelecidos pelos pronomes nesse 

trecho... assinale a afirmação incorreta” ... letra A... B ... C ... D ou E? 

148. A13: D 

149. P.: D... “Nas expressões algumas pessoas e festa alguma ... o indefinido TEM ... 

nos dois casos ... valor de negação.” ... nenhuma pessoa ou nenhuma peça ... quando a gente 

fala assim ó:: ... “não houve festa alguma” ... ou seja ... não aconteceu a festa ... é algo 

negativo ... QUAtro ... “Empregando pronomes relativos e fazendo as mínimas alterações 

necessárias ... reúna as frases de cada par em um só período ... Observe a necessidade de 

introduzir ... ou não ... uma preposição antes do relativo ... adequando o enunciado à norma 

padrão do idioma” ... “A loja contratou dois funcionários:: ... Os dois funcionários:: 

trabalharão na seção de móveis” ... Eu vou tirar os dois funcionários ... que é o que está 

repetido e vou colocar um pronome ... Então ... “A loja contratou dois novos funcionários ... 

OS QUAIS ou QUE ... trabalharão na seção de móveis” ... os quais ou que seriam pronomes 

corretos para substituir ... na prova eu não coloquei pronomes relativos ... porque a gente não 

teve tempo de treiná-lo ...tá? ... com mais frequência ... então não coloquei nenhuma questão 

com relativo ... mas pronome pessoal ... REto ... oblíquo ... tratamento ... pronomes 

possessivos:: ...  este ... esta ... esse ... essa ... aquele ... aquela ... são os pronomes pessoais e 

possessivos ... demonstrativos eu vou cobrar ... é certeza que vai cair ... foi o que a gente 

mais trabalhou ... letra B ... “Não tomei conhecimento das irregularidades... Você estava 

falando das i/ irre/ irregularidades” ... então irregularidades está aí repetindo ... então eu vou 

tirar  e substituir por um pronome ... como é que fica? ... “Não tomei conhecimento das 

irregularidades de que ou das quais você estava falando” ... “de que ou das quais você estava 

falando” ... “Sou amigo do professor ... As críticas desse professor irritaram a direção da 

escola” ... “Sou amigo do professor cujas críticas irritaram a direção da escola” ... CUJAS ... 

está se referindo a críticas ... letra D ... “Os fiscais do Ibama ... ainda não encontraram na 

lagoa o jacaré ... Um menino foi mordido pelo jacaré” ... “Os fiscais do Ibama ainda não 

encontraram na lagoa o jacaré pelo qual um menino foi mordido” ... “PELO QUAL um 

menino foi mordido” ... Número cinco ... “As três frases a seguir apresentam estruturas 

gramaticais em que ocorrem pronomes empregados conforme a variedade popular da língua  

... Reescreva-as de acordo com a variedade padrão.” ... “Muitas vezes ocorrem acidentes 

fatais:: de trânsito ... onde::” ... está errado ... qual é que eu vou colocar? ... “em que ou nos 

quais a péssima manutenção das vias”... “Existem muito problemas urbanos QUE:: a 

população não tem condições de lutar sem a ajuda do poder público” ... eu vou substituir por 

CONTRA OS QUAIS ... então ... “Existem muito problemas urbanos CONTRA OS QUAIS 

a população não tem condições de lutar sem a ajuda do poder público” ... letra C ... “Existem 

bairros na cidade que as escolas poderiam funcionar como centros de lazer para as crianças” 

... “Existem bairros na cidade em que ou nos quais as escolas poderiam funcionar como 

centros de lazer para as crianças” ... pode ser EM QUE ...NOS QUAIS ... CUJAS ... porque 

o pronome relativo ele se refere a um termo que já foi dito anteriormente ... então pode ser 

O QUAL ... NAS QUAIS ... NO QUAL ...AS QUAIS ... CUJO ... CUJA ... CUJOS e CUJAS 

... Eu vou fazer a chamada e vocês aproveitam e trazem o caderno para eu olhar ... 
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Aula de LPLB – 3º Ano– Noturno – 26 e 27/03/2015 

 

No dia 26 de março de 2015, não foi possível realizar observação de aulas, pois na falta de um 

professor em outra turma, a professora optou por adiantar o horário dessa para que professora 

e alunos pudessem ir embora mais cedo; impossibilitada de permanecer em dois lugares ao 

mesmo tempo, solicitou que os alunos fizessem a leitura do poema “Versos Íntimos” de 

Augusto dos Anjos e respondesse as questões, relacionadas ao poema, das páginas 14 e 15 do 

Livro Didático. 

 

No dia seguinte, 27 de março de 2015, o horário da disciplina sofreu alterações, mais uma vez 

por conta da necessidade de adiantar o horário de aula em outra turma. Então, foram colocadas 

no quando-branco, questões do Estudo Dirigido para serem respondidas em sala com base na 

leitura do texto das páginas 12 a 17 do Livro Didático. Estava previsto para esse dia, conforme 

roteiro de aula da professora, a correção das atividades das páginas 14 e 15, mas isso não 

ocorreu. Por ser esse dia uma sexta-feira, os alunos receberam o visto e foram embora mais 

cedo. 

 

 Ler as páginas 12 a 17 e responder o Estudo Dirigido: 

 

1. Quando surgiu o pré-modernismo? 

2. Cite duas características desse movimento. 

3. Qual era a preocupação dos escritos pré-modernistas? 

4. Qual significado da expressão pré-modernismo? 

5. Cite um autor pré-modernista e explique como se caracteriza suas obras. 

 

Aula de LPLB – 3º Ano– Noturno – 09/04/2015  Duração: 40:40:00 

 

 

1. P.: Na nossa última aula ... Hei:: ... psiu :: na nossa última aula nós vimos ... atividade 

no livro ... Vimos que frase pode ser VER-BAL e nomiNAL ... 

2. Grupo de alunos: Não foi não ... professora 

3. P.: Porque depois nós trabalhamos uma atividade do livro ... não foi isso? ... tá vendo? 

... Então nós vimos ... frase ... oração ... e período ... Vimos que uma frase é todo 

enunciado com sentido completo ... então... eu tenho que entender o que eu estou 

pronunciando ... eu tenho que entender o que estou lendo ... ORAção é a fra-se ver-bal 

... é a frase que possui VERbo ...ou seja ... aquela frase que possui verbo ... se eu tenho 

MAIS que uma oração ... eu tenho UM? ... período ...pode ser simples ... formado apenas 
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por uma oração ... um verbo ... ou uma locução verbal ... ou período composto ... que é 

formado por mais de uma oração ... quando o período é composto ... ele pode ser 

separado por vírgula ... “LU-I::-ZA COM-PROU UM CAR-RO, MAS/ MAS VEN-

DEU-O LO-GO NO DIA SE-GUIN-TE” ((soletrava enquanto escrevia no quadro 

branco)) ... Então ... comprou ... VERBO ... vendeu ... VERBO ... então ... dois verbos 

... duas orações ... período composto ... como é que eu separo as orações? ... a primeira 

oração termina aqui:: ... na vírgula ... porque quem ligou uma oração a outra ... foi a 

conjunção mais ... o ano passado nós falamos de conjunção ... que é uma classe 

gramatical que liga uma palavra a outra ... as únicas conjunções que podem ligar uma 

palavra a outra é ... E ou NEM ... “Luiza E: João” ... “Carlos E: José” ...ok? ... O período 

é composto quando temos dois verbos ... até aí nós falamos ... e o período pode ser 

separado também só por vírgulas ... “Ele coRREU ... brinCOU ... converSOU ... CAiu” 

...  Então ...correu... brincou ... conversou ... caiu... quatro verbos ... quatro orações ... 

Então ... qual é o primeiro objetivo que ... do conteúdo na hora que eu for cobrar no 

texto ... então você precisa identificar ... Então ... eu gosto sempre de trabalhar com 

objetivo ... “Por que eu estou aprendendo isto?” ... Primeiro você precisa ... i-den-ti-fi-

car ... o que é uma frase ... e o que é uma oração ... precisa identificar que existe frase 

nominal ... que não tem verbo ... e frase verbal ... e a oração é a frase verbal ... porque 

ela possui verbo ... não é a oração do Pai nosso a oração Ave Maria ... não ... é oração 

frase COM verbo ... e eu preciso identificar O::? ... período ... o período pode ser simples 

... só uma oração ... e o período é composto quando tem mais de uma oração ... ou seja 

... dois ou mais verbos ... dois ou mais verbos ... Isso aí eu preciso identificar ... ((enuncia 

e escreve no quadro-branco ao mesmo tempo)) 

Aí se a professora colocar em uma avaliação e pedir pra você... “Determine quantas 

orações tem nesse período” ... você vai contar o número de verbos ... se eu tenho cinco 

verbos? ... tenho cinco orações ... se eu tenho seis verbos?... eu tenho seis orações ... se 

eu tenho um verbo e uma locução verbal? ... lembra de locução verbal? ... vou viajar ... 

estou cantando ... vou sair ... dois verbos com valor de UM ... se tem um verbo e uma 

locução verbal... conta como doIS: ... e não TRÊS ... porque a locução verbal ... é a 

representação de um verbo ... VOU CANTAR ... Vou Sair ... vou viajar ... Estou 

CANTAndo ... estou estudando ... preciso sair ... preciso estudar ... Então ...  como eu 

aprendo a/ ou ver quantas orações tem naquele período? ... com-tan-do OS:: verbos ... o 

texto pode ter dez linhas ... se tiver só três verbos ... são três orações ... tá? ... e é um 

período chamado o quê? ... COM-POS-TO ... tá? ... E aí é que nós vamos entrar em 

período composto por coordenação ... mas antes de EN-tender o que é um período 

composto por coordenação ... a gente precisa re-ver as conjunções coordenativas ... que 

são cinco apenas ... que NÓS já até falamos ...  ano passado ... quem foi aluno do 

segundo ano ... aditiva ....adversativa ... conclusiva ... é ... alternativa ... e explicativa ... 

Então eu vou colocar no quadro essas conjunções ... No livro TEM ... mas quem quiser 

... anotar o resuminho que eu vou colocar no quadro sobre as conjunções .... é só anotar 

... (( a professora inicia a cópia do resumo no quadro, sem auxilio de nenhum tipo de 

material de apoio e enquanto isso os alunos copiam e conversam de outros assuntos)) 
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4. P.: Ó:: ... psiu:: ((ruídos)) ... conjunção é uma cla-sse de palavras ... ((incompreensível)) 

... a gente já viu que existe várias classes de palavras ... e as conjunções coordenativas ... 

ligam as conjunções coordenadas ... o que são orações coordenadas? ... orações 

coordenadas são as orações chamadas de orações independentes ... e o que é oração 

independente? ... é que uma transmite uma mensagem ... e a outra transmite a outra ... por 

exemplo ... quando eu digo aqui ó:: ... “Todos foram ao parque” ... mensagem transmitida 

...mas eu quis acrescentar outra informação ... “E:: brincaram bastante” ... Então ... duas 

informações ... duas orações ... para ligar uma oração a outra eu usei uma palavra ... que 

palavra foi essa? ... “E::” ... Esse “e:” é uma conjunção ... eu utilizado as conjunções para 

ligar uma oração ... aí de-pen-den-do da informação que eu queria passar ... da IDEIA ... 

que eu queira passar  ... na minha oração ... no meu período ... eu vou ter CINco tipos de 

conjunções diferentes:: ... e ali::: eu coloquei no quadro ... de forma bem resumida ... por 

que no livro vocês terão vá::rias/ ... vários exemplos ... De forma bem resumida ... quais 

são os tipos de conjunção ... A primeira conjunção ... qual é a primeira conjunção? ... 

aditiva ... porque ela é chamada de aditiva? ... porque ela dá ideia de adição ... de soma 

mesmo ... uma ideia sendo somada a outra ideia ... Então ... “Todos foram ao parque E:: 

brincaram bastante” ... “Todos foram ao parque” é uma ideia ... “e brincaram bastante” ... 

outra ideia ... SO-ma-das ... em um período só ... “Eu fui naquela festa e encontrei vários 

alunos” ... primeira oração ... “Eu fui naquela festa” ... segunda oração ... “E encontrei 

vários alunos” ... Se-gun-da é/ ó ... conjunção ali é chamada ... conjunção Adversativa ... 

que dá o quê? ... ideia contrária ... ADversiDAde ... “As meninas gostaram do passeio ... 

MAS voltaram cedo” ... Então ...adversativa vai dá ideia de contrariedade ... de 

adversidade ... as vezes você falou uma coisa ... mas depois aconteceu outra ... por 

exemplo... “As garotas gostaram do passeio ... MAS voltaram cedo” ... Mas voltaram ... 

todavia ... entretanto ... então são conjunções que indicam adversidade ... ideia contrária 

... “Fui ao cinema ... MAS não conseguir assisti o filme” ... contudo não assistir ao filme 

... porquê? ... porque há uma ideia contrária a isso aí ... O terceiro tipo é ... AL-ter-na-ti-

va ... da ideia de alternância ... elas podem vir casadas como estão aqui ... “ou ou” ... “ora 

ora” ... “já já” ... “quer quer” ... ou podem vir sozinha ... “Você vai à feira OU ao 

mercado?” ... OU ... “Ou você escuta ou você trabalha” ... “Quer queira OU não” ... Então 

“quer quer” ... “já já” ... são conjunções que vão aparecer em orações que indicam algo 

alternativo ... alternância ... por isso que ela é chamada de conjunção alternativa ... 

QUANdo a gente trabalhar A oração ... aí a oração vai receber o nome de Oração 

Coordenada Alternativa ... é a oração que dá nome a oração ... por isso que a gente tem 
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que entender a conjunção pra dar nome a oração... A explicativa ... então ... explicativa 

dá ideia de quê? ... o próprio nome já diz ... explicação ... eu quero explicar algo em minha 

oração ... “Ele não veio a aula...” porquê ele  não veio a aula? ... “porque estava viajando”  

posso substituir por POIS?... posso ... “pois estava viajando” ... aí vai ser explicativa ... 

porque depois vai aparecer aqui ... que é conclusiva ... eu vou explicar como aparece ... 

nesse caso aqui é explicação ... “Ela faltou durante uma semana ... porque viajou para o 

Sul” ... A conclusiva ... que é a última ... da ideia de quê? ... CON-CLU-SÃO ... “Ele 

estudou bastante ... logo passará na prova” ... é uma conclusão que eu tive de uma situação 

anterior ... “Ele estudou bastante” é uma oração independente... “Passar na prova” ... 

também é uma oração ...mas eu liguei uma na outra dando uma ideia de conclusão ... usei 

o logo ... Como é que eu poderia usar o pois aqui ... para NÃO se tornar UMA oração 

explicativa ... Então se eu digo assim ... “Ele estudou bastante porque quer passar na 

prova”... agora se eu digo ... “Ele estudou bastante ... vírgula ... passará pois na prova” ... 

quando isso ocorrer com o pois depois do verbo ... esse pois aqui é conclusivo e não 

explicativo ... agora se eu disser ... “Ele estudou na prova ...POIS quer passar na prova” 

... é explicativo ... É diferente? É ... “pois” para ser conclusivo tem que vir depois do 

verbo ... é melhor eu usar conclusão ... “portanto” ... mas pois existe e é linguagem culta... 

e se a gente se deparar com o pois desse numa questão de marcar ou numa questão de 

concurso e perguntar ... “Qual é a ideia ... é de conclusão ou de explicação?” ... você já 

sabe que depois do verbo é uma ideia de conclusão ... se fosse antes do verbo seria uma 

ideia DE explicação ... Hoje as questões trabalha muito a questão de ideia ... “Qual a ideia 

expressa?” ... é a função da palavra NA oração ... as vezes você decorar todas as 

conjunções  e na hora de usar ... hoje não vem mais assim “Qual é a classificação da 

palavra AINDA?”... é “Qual é a ideia que a palavra AINDA expressa no texto?” ... Eu 

vou colocar aqui no quadro a página que vocês vão ler pra gente continuar o conteúdo 

amanhã ...tá? ...Só leitura ... tá? ... só leitura... Ó:: ... leitura ... livro .. é sobre esse assunto 

... ó:: ... psiu :: ... amanhã nós vamos começar a trabalhar ... livro ... páginas ... duzentos 

e vinte a duzentos e vinte e três ... só leitura ... todo mundo tem livro ... né? ...  
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5. P.: Vou colocar um aviso aqui no cantinho ... para eu não esquecer viu?... Ó:: ((chama 

atenção dos alunos)) ... para eu não esquecer ... não é para MIM não ... viu? ... ((A professora 

soletra enquanto escreve do quadro)) ... Tes-te de in-ter-pre-ta-ção de tex-to ... se-gun-da-

fe-i-ra ... dia vinte e se-te 

 

Então ... ó:: ... eu pedi a leitura da página duzentos e vinte e duzentos e vinte e três ... que 

fala exatamente sobre as orações coordenadas ... eu já expliquei:: ... psiu:: .. assunto de 

prova ... as provas da unidade começam dia 11 de maio e a primeira prova é de Português 

... só falta duas semanas ... praticamente ... O assunto que eu trabalhar até a outra semana 

... cai na prova ... e conjunções coordenativas que nós já trabalhamos ... e orações 

coordenativas que é o complemento das conjunções ...   Vou iniciar o conteúdo de orações 

coordenativas ... isso vai acontecer sempre em um período composto ... que nós vamos 

chamas de ...  Pe-rí-o-do com-pos-to por co-or-de-na-ção ... possui dois tipos de oração ... 

primeira oração ... e segunda oração ... ou terceira ... ((explica enquanto copia no quadro 

sem apoio de nenhum material)) ... mas a primeira oração ... duzentos e vinte ... todo mundo 

na página duzentos e vinte ... ó::  acompanhando... eu expliquei as conjunções agora eu tô 

falando de oração ...  na página duzentos e vinte eu tenho aí ó:: ... “Considere esses dois 

períodos simples ...” ((lê no livro)) ... “Em setembro caíram algumas chuvas” ... porque 

esse período é simples? ... porque só tem um verbo ... [qual é o verbo? = 

6. A1: [Caíram 

7. P.: = caíram ... “O majestoso Ipê mostrou sua beleza dourada” ... só tenho um verbo ... 

[qual é o verbo? 

8.Gr.A.: [mostrou 

9. P.: = mostrou ... Aí juntou o primeiro período com o segundo e formou “Em setembro 

caíram algumas chuvas e o majestoso Ipê mostrou sua beleza dourada” ... A primeira 

oração ficou ... “Em setembro caíram algumas chuvas” ... e a segunda oração fi-co-u ... “e 

o majestoso Ipê mostrou sua be-le-za dourada” ... Então eu tenho aí um período composto 

por co-or-de-na-ção ... porque a segunda oração é iniciada por uma conjunção ... Então a 

primeira oração se ela não tiver conjunção ... ela é chamada de oração co-or-de-na-da 

assindética ... porque é assindética? ... porque não tem presença de conjunção .... se tiver 

conjunção ... ou seja ... iniciar por uma conjunção ... iniciar por uma conjunção ... 

((enquanto escreve no quadro)) ... iniciar por uma conjunção é uma oração coordenada sin-

dé-ti-ca ... aí dependendo da conjunção nós vamos classificar ó:: ... nós temos cinco tipos 

de conjunção ... quais são? ... aditivas ... quê mais? ... ad-ver-sa-ti-va .... al-ter-na-ti-va ... 

Teste de interpretação de texto 27/04 
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ex-pli-ca-ti-va ... e con-clu-si-va ... ((cita enquanto escreve no quadro)) ... que foram os 

cinco tipo de conjunções que nós aprendemos .... Então ... se a oração for iniciada pela 

conjunção E:: ... ela será classificada como Oração Coordenada Sindética Aditiva ... se ela 

foi iniciada pela conjunção MAS:: ... ela é classificada como Oração Coordenada Sindética 

Adversativa .... Então quê que eu vou fazer? ... Eu vou aprender analisar o período... então 

o período já vai ser composto ... porque que é composto? ... porque eu tenho mais de uma 

oração ... se eu digo “Nós ficamos sem aula e retornamos esta semana” ...eu tenho aqui um 

período composto por duas orações ... porque eu sei que são duas orações? ... [pri-mei-ra 

coisa que eu tenho que fazer é identificar o= 

10. Gr.A.: [verbo 

11. P.: = ver-bo ... [qual é o primeiro verbo?= 

12. Gr.A.: [ficamos 

13: P.: = ficamos ... [e o segundo verbo?= 

14. Gr.A.: =retornamos 

15. P.: =re-tor-na-mos ... Então eu tenho dois verbos ... duas orações ... Como é que eu vou 

separar essas orações? ... no/ na conjunção ... onde começa a conjunção ... termina a 

primeira oração ... “Nós ficamos sem aula” ... primeira oração ... parou na conjunção ... 

“E:: retornamos esta semana” ...porque a segunda oração começa NA ... conjunção ... 

Por isso eu não posso esquecer da? ... conjunção ... eu tenho que APRENDER e rever 

as conjunções... quais são as conjunções? ... vocês tem uma lista aí:: ... de cinco tipos ... 

que são esses cinco aqui ... Então tem ... tem e ... tem mas ... tem porque ... tem portanto 

... tem logo ... tem todavia ... certo? ... Então eu tenho aqui um período composto por 

duas orações ... Esse período por ser composto é chamado por Período Composto por 

Coordenação ... a primeira e a segunda ... a primeira por não ter conjunção ... eu vou 

chamar DE? ... Oração Coordenada Assindética ... porque ela nã tem conjunção ... 

Oração Coordenada Assindética ... e a segunda oração? ... tem conjunção ...| Então ela 

e chamada Oração Coordenada Sindética ... só que a Oração Coordenada Sindética ... 

ela vai ter uma dessas conjunções ... tenho que observar qual é ... “Eu fui ao cinema ... 

mas não assisti ao filme” ... MAS é adversativa ... Então ... Oração Coordenada 

Sindética Adversativa ... se fosse ... “Ou você estuda ou você trabalha” ... Alternativa 

OU OU ... Oração |Coordenada Sindética Alternativa ... Ora ora ... Já já ... Então eu 

analiso ... A primeira não ter conjunção ... Oração Coordenada Assindética ... “Ele não 

veio a escola ... porque estava doente” ... “Ele não veio a escola” ... Oração Coordenada 

Assindética ... “porque estava doente” porque é um conjunção explicativa ... Oração 

Coordenada Sindética Explicativa... 

16.  P.: ... É isso que o livro fala da página duzentos e vinte até a duzentos e vinte e três que 

eu tinha pedido pra vocês lerem ... tem TODAS as classificações e exemplos para todas 

as classificações ... que eu tinha pedido pra ler na última aula que nos encontramos ... 

Aí hoje nós vamos fazer a atividade ... eu gostaria de terminar HO::-JE ... porque nós só 

vamos sair às nove e vinte ... então terminar hoje porque eu vou dá visto ... e depois eu 
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vou contar as atividades  que eu vou dar nota na atividade também ... Então eu vou 

colocar aqui no quadro qual é a página e quais são as questões ... porque não são todas 

não ... viu? ... e ninguém vai enrolar não viu? ... porque se enrolar ... eu vou pegar o 

último horário  pra pagar as aulas que estou devendo ... 

 

 

17. P.: só essas questões que falei aí... viu? 

((Além da turma colaborar com o fluxo da aula, parecem interessados em aprender o 

conteúdo, realiza as atividades propostas pela professora, no Livro Didático de Língua 

Portuguesa. O restante do tempo da aula é utilizado para esse fim, os alunos tiram dúvidas 

entre eles e alguns momentos acionam a presença da professora, mas o barulho não permite 

a compreensão dos diálogos idealizados.)) 

 

 

Aula de LPLB – 3º Ano– Noturno – 24/04/2015  Duração: 50:25:00 

 

18. P.: Vamos lá ó:: ... foi página duzentos e vinte e seis e duzentos e vinte sete ... não foi 

isso? ...“Nos itens abaixo ... reúna cada par de orações em único período ... usando uma 

conjunção que explicite a-de-qua-da-men-te a relação lógico-semântica entre elas.” ... 

ou seja ... trocando em miúdos ... vocês iriam utilizar uma conjunção para li-gar uma 

oração A OU-tra ... para que essa oração se torne um período composto... “Depois 

indique se essa relação é de adição ... oposição ... alternância ... conclusão ou 

explicação” ... que são cinco tipos de conjunções coordenativas que nós vimos ... 

“Sabemos muito sobre O universo” ... qual é a conjunção que nós vamos utilizar aí? 

19. A2: Porém 

20. A3: Mas  

21. P.: “MAS ou PORÉM ou NO ENTANTO ... às vezes ... não sabemos o nome de nosso 

vizinho” ... Qual é a relação aí nestas conjunções? ... relação de? ... O-PO-SI-ÇÃO ... 

relação de oposição ... “Conversei com eles ontem à tarde E mostrei-lhes as vantagens 

de nossa proposta” ... E é a conjunção utilizada aí ... indica o quê? ... ADIção ... quando 

pergunta qual a relação que ela indica ... você vai dizer relação de adição ... relação de 

oposição ... relação de alternância ... relação de explicação ... Quando pede para clas-si-

fi-car a conjunção ... aí é conjunção aditiva ... conjunção adversativa ... é a mesma / é a 

mesma / é ... significado ... mas um é classificação da conjunção e a outra é a relação da 

palavra na frase ... Então letra B é de adição ... por causa da conjunção E ... “Com a falta 

de chuvas::/ com a falta de chuvas:: ... a vegetação rasteira secou” ... qual é a conjunção 

que vou usar aí? ... por isso ... portanto ... ou logo ... “O perigo de incêndio era constante” 

... relação de conclusão ... Quando você tira O ponto ... você coloca a vírgula e Letra é 

minúscula ... “Lute com toda disposição do mundo, OU desista de seus maiores sonhos” 

... OU indica o quê? ... AL-TER-NÂN-CIA ... alternativa é a conjunção ... alternância é 

Exercício – págs. 226 a 228, questões  1,3,4 (a e b) e 5. 
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a relação ... Letra E ... “Lute om toda disposição do mundo ... pois ... porque ... a 

realização dos seus sonhos depende de você” ... conjunção explicativa ... relação de 

explicação ... Terceira questão ... “Leia este trecho de texto: ... No dia seguinte, como 

eu estivesse a preparar-me para descer ... entrou no meu quarto uma borboleta ... Dei de 

ombros ... saí do quarto ... mas tornando lá ... minutos depois ... e achando-a ainda no 

mesmo lugar ... senti um repelão nos nervos ...lancei mão de uma toalha ... bati-lhe e ela 

caiu ... Não caiu morta ... ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça ... Apiedei-

me ... tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela ... Era tarde ... a infeliz 

expirou ... dentro de alguns segundos” ... “Considere a conjução destacada nestes 

segmentos do texto: ... Seg-men-to um ... lancei mão de uma toalha bati-lhe e ela caiu 

... Seg-men-to dois ... ainda torcia o corpo E:: movia as farpinhas da cabeça ... Seg-men-

to três ... Apiedei-me ... tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela ... 

Agora responda ... Letra A ... Em que segmento ou segmentos o E:: estabelece uma 

relação entre fatos que se dão em ordem cronológica” [... o que é ordem cronológica?= 

22. A4: [Tempo 

23. P.: = tem-po ... “isto é ... em continuidade no tempo?” ...  Segmento um e segmento três 

... um e três ... Le-tra B ... “Em que segmento OU segmentos as orações ligadas pelo E:: 

podem mudar de ordem sem nenhum prejuízo para o sentido lógico dos fatos narrados?” 

... No dois ... No dois pode mudar de ordem que não vai mudar o sentido ... porque? ... 

Porque os dois fatos são  o quê? ... simultâneos ... podem ocorrer ao mesmo tempo... 

Posso torcer o corpo e mover as farpinhas ao mesmo tempo... porque são partes 

diferentes ... Letra C ... “Em que segmento ou segmentos o E:: liga dois fatos entre os 

quais se estabelece uma relação de causa e consequência?” ... NO UM ... porque? ... 

porque bater na borboleta ... a CAUsa... a consequência foi a queda dela ... Causa e 

consequência ... Qua::tro ... “O conto Felicidade Clandestina ... de Claride Lispector ... 

tem como tema a relação de amor e desejo de uma menina por um livro que ela queria 

tomar emprestado de outra menina ... Leia um trecho da narrativa ... NO dia seguinte 

fui à sua casa ... da filha do dono da livraria ... Não me mandou entrar ... Olhando bem  

para meus olhos ... disse para buscá-lo ... Dessa vez NEM caí ... guiava-me a  promessa 

do livro ... o dia seguinte viria ... os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira 

... o amor pelo mundo me esperava ... andei pulando pelas ruas como sempre E:: não caí 

nenhuma vez... Clarice Lispector ... Felicidade Clandestina” ... “ Considere os 

elementos textuais destacados e responda os itens a seguir ...” Os elementos destacados 

é o NEM e o E ... Letra A “Explique por que em ‘DEssa vez NEM caí’ ...o elemento 

textual destacado NÃO é uma conjunção coordenativa” ... porque esse nem aí não é uma 

conjunção? 

24. A1: Porque não está ligando uma oração 

25. P.: Qual é a função da conjunção? ... ela liga uma oração a outra ... ou termos de mesma 

função gramatical ou mesma função semântica ... ou morfológica ... mas no caso não 

está ligando termo nenhum ... nenhum termo que tenha a mesma função sin-tá-ti-ca ... 

nesse caso ele está aqui apenas para enfatizar ... né? ... uma ênfase negativa... está no 

lugar de não ... não ... quando ele diz assim “nem caí” ... “não caí” ... está mais como 

uma ênfase pra dizer que não caiu... Letra B ... “A conjunção E:: ... que inicia a última 

oração do texto ... estabelece uma relação de adição ou oposição? 
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26. Gr.A.: Adição 

27. P.: O-po-si-ção ... mesmo sendo uma conjunção aditiva ... aí ela tem uma função de 

oposição ... ou seja ... “mas não caí nenhuma vez” ... não tá adicionando ideias tá dizendo 

que ele não caiu nenhuma vez ... Quinta e última ... ENEM tá? “Leia o texto ... A 

gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação ... Ela é 

difícil de ser encontrada ... mas fácil de ser identificada ... e acompanha pessoas 

generosas e desprendidas ... que se interessam em contribuir para o bem do outro e da 

sociedade ... É uma atitude desobrigada ...que se manifesta nas situações cotidianas e 

das maneiras mais prosaicas” ... “No texto ... menciona-se a gentileza ex-tra-po-la as 

regras de boa educação ... A argumentação construída” ... letra? ... E ... “mostra oposição 

e acrescenta ideias” ... letra E ... Ok? ... Tem um roteiro para eu corrigir ... pega ... por 

favor ... Primeira questão diz assim: “Quando surgiu o pré-modernismo?” ... lembra que 

eu mandei que vocês lessem da página doze a dezessete ... Quando surgiu o pré-

modernismo ... quem vai responder? 

28. A5: Mil novecentos e vinte e dois  

29. P.: Mil novecentos e vinte dois ... antes disso já surgiu todas as observações ... todas as 

colocações ... as coisas começam acontecer mesmo na Semana de Arte Moderna ... que 

foi em mil novecentos e vinte dois ... Então século dezoito ... dezenove ... já começa 

acontecer ... Alguém quer falar mais alguma coisa da primeira questão? ... ói:: ó:: página 

13 ... “O pré-modernismo ... na Literatura brasileira ... compreende o período cultural 

que vai dos primeiros anos do século vinte A-TÉ mil novecentos e vinte e dois” ... dos 

primeiros anos do século vinte A-TÉ ... mil novecentos e vinte e dois ... não surgiu em 

mil novecentos e vinte dois ... mil novecentos e vinte dois começa ... culmina a partir 

daí vai surgir o modernismo ... que o pacto é exatamente a Semana de Arte Moderna 

que ocorreu em mil novecentos e vinte dois ... Começa no inicio do século vinte e vai 

até o ano de mil novecentos e vinte que começa o MODERNISMO ... eu perguntei o 

PRÉ- modernismo ... o pré-modernismo é como se fosse a preparação ... certo? ... 

Número dois ... “Ci-te duas características desse movimento.” ... na leitura que vocês 

fizeram aí no livro ... quais foram as duas características que vocês podem citar ...desse 

movimento? 

30. A6: Uma Literatura superficial que está voltada para as questões nacionais ((ruídos)) 

31. P.: Uma Literatura superficial que está voltada para as questões nacionais ... não foi 

isso? ... na página treze tem ... terceiro parágrafo ... “Em vez disso ... tínhamos uma 

Literatura superficial ... servilmente submissa a modelos europeus já superados... 

alienada as questões nacionais” ... essa é a Literatura anterior ... aí vem o pré-

modernismo que vai valorizar o quê? ... a Literatura nacional ... os problemas sociais ... 

a dificuLDPade do trabalhador ... tudo que o Br/ tudo que o Brasil sofria na época ... 

tudo que o Brasil passava na época era transformado em Literatura ... Como eles não 

podiam denunciar ... como eles não podiam ir as ruas ... como eles não podiam falar ... 

o quê que eles faziam? ... Colocam no papel o que eles estavam vendo ... Então as 

questões sociais ... e as questões relacionadas ao regionalismo ... ao sofrimento do 

trabalhador ... tudo era colocado no papel ... através do pré-modernismo ... a crítica a/ a 

/ as questões ... aos modelos europeus ... criticava tudo aquilo que era copiado da Europa 
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... “Qual era a preocupação dos escritores pré-modernistas?” ... Desviar do 

parnasianismo e mostrar o quê? 

32. A7: A realidade do país  

33. P.: A realidade do país ... produzindo o quê? ... obras críticas e questionadoras ... foi o 

que eu disse ... como eles não podiam denunciar oralmente ... como pessoas ... como 

soci/ como parte da sociedade ... eles denunciavam na obra ... Aqui embaixo tem ó:: 

((referindo-se ao final da página 13 do Livro Didático de Português)) ... “Na poesia, o 

principal representante do Pré-modernismo no BRAsil é Augusto dos Anjos ... com 

poemas que desafiam classificações rígidas e inserem em nosso contexto cultural ... 

algumas características universalmente modernas ... Na prosa ... destacam-se três 

escritores ... que se debruçaram sobre a realidade do país ... produzindo obras crí-ti-cas 

e ques-ti-o-na-do-ras:: ” ... Aí é por isso que Lima Barreto com o livro/ Euclides da 

Cunha com OS Sertões ... que vai mostrar a realidade do sertanejo ... o sofrimento ... a 

seca ... Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto ... MONteiro LOBATO que 

tinha Emília como uma boneca crítica ... que que é/ Emília era tida como confusenta ... 

mas pode observar assistindo o Sítio do Pica Pau Amarelo ... e lendo as as / os textos 

de/ de Monteiro Lobato ... que Emília criticava o que estava acontecendo na época ... 

Então Emília era boneca que era usada para mostrar o que estava acontecendo e levantar 

questionamentos ... Então ... as crianças não observam isso ... mas os adultos ... que tem 

conhecimento da obra de Monteiro Lobato ... logo observam qual era o papel de Emília 

alí... alguém questionar-se o que estava acontecendo na sociedade ...  

34. A8: Repete aí professora ... 

35. P.:  Eles querem a resposta prontinha ... viu? (( direcionando a pesquisadora)) ...  Vocês 

lêem porque na hora da prova não vou poder falar ... “Denunciar os problemas sociais 

...produzir obras críticas e questionadoras” ... Quatro ... “Qual significado da expressão 

pré-modernismo?” ... O quê que significa?  

36. A9: Pré-modernismo ((aluna começa a falar, mas fica com vergonha, para e põe a mão 

na boca)). 

37. P.:  O colega ali vai falar ... eu não vou falar e nem repetir ... porque as respostas estão 

todas no livro e vocês não LE-ram 

38. A10: O pré-modernismo não constitui um momento literário ... mas um movimento 

literário do século dezenove ...e sua ruptura radical ... proporcionada pelo movimento 

do modernismo 

39. Professora: Ok ... Foi um movimento que surgiu ... uma abertura ... algo que foi criado 

... Vamos movimentar aqui para esperar o movimento que vem ... preparação ... pré ... 

ó:: ... pre-pa-ra-ção para o modernismo ... só isso... “Cite um autor pré-modernista e 

explique como se caracteriza suas obras.” ... Nós tínhamos aí Augusto dos 

Anjos...Euclides da Cunha ... Monteiro Lobato e Lima Barreto ... quem vai falar? 

40. A11:: ((o aluno responde a questão falando sobre Euclides da Cunha, mas não foi 

possível compreender devido os ruídos e o tom de voz baixo)) 

41. Professora: Ok... outro autor? Ele falou sobre Euclides da Cunha ... tem ainda Augusto 

dos Anjos ... Monteiro Lobato ... Alguém mais gostaria de ler? 

42. A10: ((o aluno responde a questão falando sobre Augusto do Anjos, mas não foi 

possível compreender devido os ruídos e o tom de voz baixo)) 
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43. P.: Ok...Bora ... trio vem pegar aqui ó:: ... meia hora aí pra responder ... ((atividade 

xerografada sobre orações coordenativas é realizada em sala de aula e o restante da aula 

é ocupado para este fim)).  


